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[Eerste deel]
Fin De Siècle
I.
Door Mr. S. Muller Fz.
De 16de eeuw heeft ons met ééne schrede verplaatst uit de duistere middeleeuwen
naar de schittering onzer glorievolle 17de eeuw.
Hoe is deze overgang zoo op eens tot stand gekomen? Zeker, wij weten het nu
wel, de middeleeuwen zijn niet zóó duister geweest, als men ons op de schoolbanken
wilde doen gelooven. En onze nuchtere geest ziet niet meer elken 17de eeuwschen
koopman getooid met de aureool, waarmede B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k en
de auteur van Het Rijksmuseum hem versierden. Maar met dat al, de overgang is toch
ontegenzeggelijk groot geweest. In het middeleeuwsche leven met zijn patriotisme
de clocher is altijd iets benauwds en beperkts, iets miniatuurachtigs ook, dat wel
gezellig is en schilderachtig, maar dat ons toch vooral dáárom zoo piquant schijnt,
omdat het mijlen vèr van ons afstaat.
De mannen uit het dagelijksche leven van den nieuweren tijd waren, naar het mij
voorkomt, volstrekt niet beter, individueel ook niet grooter aangelegd dan hunne
voorgangers. Hunne daden schijnen grootscher; maar zij schijnen dit alleen, omdat
zij speelden op een ruimer tooneel. De menschen zelven veranderden niet met den
nieuwen
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tijd; maar alles om hen heen werkte samen, om hen anders te doen handelen. De
opkomende vorstelijke macht had wat opruiming gehouden onder de middeleeuwsche
Kleinstaaterei: de volken konden zich burgers gaan gevoelen van een grooter geheel.
Geordender toestanden hadden den weg gebaand voor grootere combinaties en
associaties; de ontdekking van verre landen gunde wijderen zwaai aan de
handelsondernemingen; de enge banden der middeleeuwsche staathuishoudkunde
werden doorbroken door die plotselinge ontplooiing. De middeleeuwsche godsdienst
werd naar den achtergrond gedrongen, niet door het Protestantisme alleen, reeds door
Renaissance en Humanisme. En de wetenschap deed een paar reuzenschreden, begon
invloed te oefenen op het verkeer zelf. Zoo bloeide nieuw leven op, overal in het
oude Europa.
Nergens sprak het verschil tusschen den ouden en den nieuwen tijd zóó sterk als
in Noord-Nederland. De heele middeleeuwen door hadden deze streken vrij wel een
afgezonderd bestaan geleid, losgeraakt van het groote Duitsche rijk, weinig in
aanraking met de rest van de wereld; sedert anderhalve eeuw was de hofstad 's
Gravenhage zelve niets meer geweest dan de verst naar het barre noorden
vooruitgeschoven voorpost der Bourgondische grootmacht. Nieuwe impulsies van
Duitschland uit vonden hier van ouds slechts laat een flauweren weerklank; ook de
indrukken uit het zuiden, uit het hoogbeschaafde Frankrijk, die zich hier deden gelden
in de half-verfranschte vorstenhuizen, kwamen slechts aan, gefiltreerd door de grovere
Zuid-Nederlandsche natie. Vrij wel op zich zelf had men hier geleefd: men had
gekibbeld en gevochten met elkander; maar de buitenwereld had daarvan niet veel
gemerkt. Loten van een pittig, krachtig ras, vatbaar - de tijd zou het leeren! - voor
groote ontwikkeling, - zoo leefden de volkjes, die eenmaal de Nederlandsche natie
zouden vormen, nog hun klein-burgerlijk leven. Karakter hadden zij, geene grootheid:
niets kondigde nog aan de glorie van den Republikeinschen tijd.
In de laatste jaren hebben kenners der Middeleeuwen
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eene specifiek Noord-Nederlandsche kunst ontdekt: ze schijnt eigenaardig, maar niet
bijzonder aantrekkelijk. Onze letterkunde uit de Middeleeuwen bestaat nagenoeg
uitsluitend uit vertalingen en navolgingen. Het is niet gebleken, dat ééne der
Noord-Nederlandsche industrieën in dien tijd gewerkt heeft voor de wereldmarkt.
Zelfs de handel der Noord-Nederlandsche Middeleeuwen, die hunne kracht was en
hun roem, schijnt nog iets kleins en ouderwetsch te hebben gehad. Wel was die handel
stellig uitgebreid; maar alleen de Zuiderzee-steden, die zich bij de Hanse hadden
aangesloten (vooral Kampen), konden toch ernstig meetellen; en in de 16de eeuw
begon Amsterdam als haar concurrente gewicht te leggen in den schaal. Al kon de
stad niet wedijveren met Antwerpen, het moderne emporium met zijne vrijzinnige
handelspolitiek, de naam van Amsterdam werd vermaard in de Oostzee. Ik zeg:
Amsterdam; wellicht is het juister te spreken van Noord-Holland. Want leerzaam is
het om na te gaan, hoe de latere wereldstad destijds slechts de voornaamste was onder
eene geheele rij van stadjes en dorpen in dezen uithoek der wereld, alle schepen
uitzendend (sommige niet minder dan Amsterdam zelf!) om den rijken voorraad
graan en hout af te halen uit de Oostzee, - rijke veehouders, die 's zomers zelven
uitvoeren naar Oost en West en van daar allerlei koopwaren thuisbrachten, om ze te
verhandelen met winst1) Geheel Noord-Holland wemelde destijds van zeelieden:
burgers en boeren, om het even of zij woonden in een klein Waterlandsch dorpje dan
wel in de koopstad aan het Y. Want ook de 16de eeuwsche voorgangers der machtige
Amsterdamsche burgemeesters zelven woonden in hunne houten huisjes nog in stegen
als de Pieter Jacobsstraat; terwijl de voorvaderen der parvenu's, die eene eeuw later
op hunne beurt zouden troonen op 's werelds achtste wonder, ter zee voeren als
matrozen of kaas maakten op

1) Zie de aardige schets, daarvan gegeven door D i e t r i c h S c h ä f e r in zijne voordracht in
het Historisch Genootschap (Bijdr. en Meded. XXVII p. LXVII, LXVIII), - en vgl. nog het
merkwaardige bericht over de Waterlanders in 1591, door B u c h e l l medegedeeld p. 310.
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een Noord-Hollandsch dorp, of (hoogstens!) achter de toonbank zaten in hun klein
winkeltje, hunne zaken drijvend op den huiselijken voet van het middeleeuwsche
kleinbedrijf, onbekend met de manieren van den groothandel, met winst- en
verliesrekening en journaal en balans. Rijk mochten zij zijn, hunne beschaving en
hunne manieren lieten te wenschen over; zij konden geld verdienen, niet verteren.
De middeleeuwsche reiziger, in Noord-Nederland komend, gevoelde zich en province:
in het beschaafde Europa telde het land nog niet mede. Toen in 1591 Genueesche
kooplieden naar Amsterdam kwamen om graan te koopen, verbaasden zij zich, dat
het volk dezer streken, dat altijd gegolden had als barbaarsch, nu inderdaad fatsoenlijk
leefde in geordende toestanden1); en B u c h e l l zelf, die een tijd lang woonde te
Alkmaar, duidt het stadje, weinig vleiend, aan als ‘het einde der aarde’.
De Tachtigjarige oorlog heeft dit alles op eenmaal veranderd. De uithoek van
Duitschland, die tot nog toe het ultima Thule geschenen had, waar de hoogere
beschaving niet scheen te kunnen aarden, trad plotseling aan den spits van het
verbaasde Europa. In plaats van de lompe schuiten der Waterlandsche boeren, zeilden
nu handelsvloten uit naar Oost en West, den aardbol omspannend met machtigen
greep. En terwijl nog E r a s m u s den spot gedreven had met de botheid zijner
landgenooten, wreekten wetenschap en kunst zich eerlang, de ruwe streek verheffend
tot eene door Europa bewonderde hoogeschool. Alles leefde in het land;
vreemdelingen zonder tal stroomden naar de plaatsen, die kort geleden nog onbekend
waren geweest en onbemind. Noord-Nederland, zoo lang achterlijk en vergeten, gaf
thans plotseling leiding aan de beschaving op meer dan één gebied.
Hoe is deze plotselinge verandering ontstaan? Zeker, het volk, dat door de bijna
bovenmenschelijke inspanning van den hopeloos schijnenden worstelstrijd met het
machtige Spanje geprikkeld werd tot zóó schoon een ontwaken, moet

1) B u c h e l i u s , Diarium. p. 305.
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een sterk volk zijn geweest, een volk met uitnemenden aanleg. Maar dat het reeds
dadelijk den weg gevonden heeft, om zich te ontplooien tot schitterenden bloei op
bijna elk gebied, dat is alleen verklaarbaar door invloed van buiten, door den stoot
van hooger ontwikkelden dan de burgers en boeren, wier groei culmineerde in den
bloei van het 16e eeuwsche Amsterdam.
Die hooger ontwikkelden, dat waren de Zuid-Nederlanders, die reeds sedert eeuwen
hadden deelgenomen aan het wereldverkeer, die uitgeblonken hadden in handel en
industrie, in wetenschap en kunst, in hoofsche vormen en bevallige taal, lang voordat
het Noorden begrip had van zulke zaken1). Het rijke en hoog ontwikkelde land, beëngd
door de ijzeren vuist der Spaansche landvoogden, stortte thans zijn overvloed van
machtige handelsheeren en nijvere burgers uit over de stillere streken van het Noorden,
bevolkt door grove en forsche gestalten, kerels ‘rouw en viel’, met gebruinde en
verweerde gelaatstrekken, die, al waren zij rijk en al namen zij plaats zelfs in de
schepenbank en aan de schuttersmaaltijden, toch altijd ‘gingen int swart’, - burgerlijke
schepsels, ‘niet generoos’ (zuinig) en zóó ongemanierd, dat zij zelfs voorname
bezoekers
‘respect noch reverency bien,
En met ghedeckten hoot staan en speculeeren
En latens onghegroet en ongeëert passeeren.’
Wat moeten de nieuw aangekomenen hunne gastheeren vreemd hebben aangezien!
Want hoe anders deden zij zelven zich voor, de zwierige heeren, ijdel op hun goed
voorkomen, gedost in fijn laken en kleurige zijde, en, goed-

1) Met bijzondere belangstelling heb ik na net schrijven van dit artikel kennis gemaakt met
P i r e n n e 's 3e deel, dat bij de beschrijving van de sociale toestanden in het 16e eeuwsche
Zuid-Nederland op zoo verrassend vele punten juist hetzelfde verhaalt als ik, - alleen maar
(zooals ik verwachtte) over vrij wat vroegeren tijd dan ik, voorgelicht door Va n B u c h e l l ,
deze verschijnselen opmerkte in Noord-Nederland. (Het tafereel van Noord-Nederlands
bloei, ald. p. 256, schijnt wat geantidateerd: G u i c c i a r d i n i 's beschrijving, waaraan het
grootendeels ontleend is, dagteekent trouwens eerst van 1581.)
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geefsch als ze waren, gewend om ook voor, hunne vrouwen ‘'t Hantwerpen op de
Vrydachs-mart’
‘te kopen
Borsten van gouwt en zyd', gheciert met gouwe knopen,
En rocken van sattijn en tabbaerts van flouweel.’
Wat gedroegen zij zich anders, levendig en opvliegend, luidruchtig en welbespraakt
in hun Franschgekleurd dialekt! Hoe anders waren hunne gewoonten, weelderig en
overdadig in de inrichting hunner huizen, die behangen waren met goudleer en
tapijten, vol schilderijen en zilveren bekers! Verzot waren zij op kunst in elken vorm,
bewonderaars der poëzie, daarbij ook hartstochtelijke drijvers op kerkelijk gebied,
die de ‘reckelijckheyt’ der kalme Oud-Hollanders eerlang zouden doen wijken voor
het drijven der ‘preciese’ gereformeerden. Maar vóór alles waren zij mannen van
zaken, tehuis in alle streken der beschaafde wereld, die, al waren zij, geruïneerd door
het Antwerpsche beleg, ook veelal berooid in het land gekomen, toch door hunne
groote routine, door hun uitgebreid krediet, door hunne ervaring in de praktijken van
den modernen handel, allerlei groote ondernemingen wisten op touw te zetten.
‘Sy charlateerden van haere participantschappen en van haere affaires,
Van den handel van Indyen en van de Guyneesche Compangie’;
zij beroemden zich op hunne grootsche plannen, om te
‘versoecken de Haarlemmermeer drooch te moken.’
En wel mochten zij! Want wie de lijsten afleest van de ontwerpers der
handelscompagnieën, die in het laatst der 16e eeuw te Amsterdam als uit den grond
oprezen met altijd weer nieuwe programma's voor verre zeetochten naar Oost en
West, kan zeker zijn, dat hij bijna altijd Waalsche en Vlaamsche namen zal noemen,
vreemd klinkend in oud-Amsterdamsche ooren.
Twee volken waren destijds besloten binnen Amstels
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wallen, die elkaar niet verdroegen en elkaar gadesloegen van uit vijandige kampen,
- menschen van verschillenden landaard, van geheel verschillende beschaving ook,
die niet konden samenleven. De Zuid-Nederlanders vereenigden zich tot machtige
compagnieën, imponeerend door de grootsche ondernemingszucht der handelsvorsten;
zij sloten zich op in hunne Waalsche kerken en in hunne Vlaamsche rederijkerskamers,
die neerzagen op hare concurrenten, de ‘Oude kamers’, waar de burgerlijke
Amsterdammers nog den toon gaven. Op een afstand hielden zij zich; zij deden
voornaam en zij trouwden onder elkander; want zij waren van meening, dat men
behoorde dankbaar te zijn,
‘Dat zij de stadt door de grandese van haer presency eerden.’
De Amsterdamsche stedemaagd, die inderdaad zóóveel reden had, om hare nieuwe
onderdanen uit Brabant en Vlaanderen te eeren door hooggestemde dankbaarheid,
heeft toch, toen zij zich bij haar ontwaken de oogen uitwreef en de vreemde bezoekers
opmerkte binnen hare wallen, die niet aanstonds welkom geheeten en gevierd. Want
de oude Amsterdammers, die zetelden op het stadhuis, voelden wel de voorname
terughouding hunner medeburgers; zij wreekten zich en zij lieten de nieuwe indringers
niet toe in dezen burg. Daar maakten zij zich onder elkander vroolijk over de losse
en zwierige manieren van hen, die ze smalend de Spaansche Brabanders noemden;
zij lachten om het ‘volckje, dat op kleyne renten geweldige moet het,’ om ‘dat
verloopen goet,’ de berooiden, die heetten
‘al Joffers en Monseurs,
Al hadden zij gheen penning in de beurs.’
Zij lachten, maar met kwalijk verholen wrok over de minachting der hooger
beschaafden. Jaloersch waren zij op hunne handigheid, die maakte, dat
‘D'eene vreemdelingh of d'ander die gaet altoos veur’, ‘veur’ de ‘burgerskynderen’! En als zij de nieuwe zeden,
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de toeneming der luxe gadesloegen, dan weeklaagden zij over het verlies
van
‘D'ouwde eenvoudicheyt, daar wij soo viel van spreecken, En die door 't
nieuw bedroch wel haest den hals quam
breecken’1).
‘Waer is nu’, dus jammerden die oude Amsterdammers,
‘Waer is nu dat gheloof en die Hollandtsche trouw?
Die is sover van honck voor die se soecken zouw.
Doen was een woort een woort; nu moet men listich schrijven,
Indien men wil bewaert voor loose lidsers blijven.’
Zoo leefden omstreeks het jaar 1600 te Amsterdam die twee bevolkingen, wier
geestelijke physionomie en wier stemming G e r b r a n t A d r i a e n s s . B r e d e r o
ons geteekend heeft in zijn onsterfelijk meesterstuk. Merkwaardig dokument! te
merkwaardiger, omdat het ons de mannen van den ouden en van den nieuwen tijd
teekent op het oogenblik, dat voor het laat ontwaakte Noord-Nederland de kentering
was der eeuwen.
Want de stoere en stijve Oud-Hollanders hebben zich onder den drang hunner
levendiger zuidelijke naburen ten slotte ontwikkeld tot ruimer en schooner leven.
Die van den nieuwen tijd, de hooger beschaafden, hebben den strijd gewonnen: toen
de vijandige kampen zich allengs geamalgameerd hadden, hebben zij de
Amsterdamsche pikbroeken, die zoolang mokkend hadden gestaan in een hoek,
vermocht tot daden van grootscheren durf dan zij vroeger hadden bestaan. Maar die
pikbroeken tooiden zich wel al spoedig in even kleurige zijde en fluweel en met even
klinkende titels als hunne Brabantsche medeburgers; maar toch hebben zij in die
zwierige vermomming hunne Oud-Hollandsche vastheid en taaiheid bewaard.
Zoo is Noord-Nederland, laat-geborene onder de volken,

1) Voor die klachten was echter wel reden: zie wat P i r e n n e (Hist. de Belgique, III
272) verhaalt over de immoreele speculatiën en de kleurige weelde te Antwerpen reeds
omstreeks 1560.
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in jeugdige frischheid eene eeuw lang het bolwerk gebleven van de beschaving en
den vooruitgang, terwijl de Zuidelijke provinciën, wier geestdrift de impulsie had
gegeven aan de machtige vrijheidlievende beweging der 16e eeuw, reeds lang weêr
waren neergezonken, geketend en uitgeput.

I.
Het is over dezen tijd van contrasten, dat ik u iets verhalen wil. Ik doe het aan de
hand van een Utrechtsch burger1), die de beide perioden, die ik u schetste, heeft
beleefd, - die, zoon der middeleeuwen, zijn leven geeindigd heeft als bewindhebber
der Oost-Indische Compagnie en ouderling der Gereformeerde kerk. Vooraf wil ik
u iets vertellen van zijn leven, om u den man te doen kennen, aan wien wij ons
verplicht voelen voor zijne aardige mededeelingen.
A e r n o u t v a n B u c h e l l 2) stamde uit een Duitsch geslacht. Zijn grootvader,
arm edelman, was den Nederrijn komen afzakken, om zich in den hofdienst te begeven
bij den graaf v a n B u r e n . Daar had hij eene dochter uit eene zijtak van het geslacht
v a n Z u y l e n gehuwd en bij haar niet minder dan veertien kinderen verwekt. In
die dagen was voor de velen, die zich verheugen konden in een talrijk kroost, goede
raad niet duur; de weg stond voor hen als open: een edelman, aan een klein hof
gevestigd en dus voorzien van eenige relaties, kon allicht vele zijner kinderen plaatsen
in de talrijke kapittelen en kloosters.

1) Het Diarium van A e r n o u t v a n B u c h e l l is onlangs in het licht gezonden door de
eerwaarde heeren Dr. G. B r o m en Dr. L.A. v a n L a n g e r a a d ; zij hebben daarmede
een werk van pieteit verricht ten behoeve van den man, die alleszins verdiende dus in
eendrachtige en geduldige samenwerking gehuldigd te worden door een priester en een
predikant, beiden belangstellend in dit leven, verdeeld tusschen hun beider geloof, in deze
gedenkschriften, die belangwekkend materiaal leveren voor hun beider studiën.
2) Zóó heette onze man, niet A r e n d , zooals op den titel van de uitgaaf van zijn Diarium staat:
hij vertaalt ergens op zijne naieve wijze zijn naam als ‘aquila teners’ (aern-hout).
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Zoo deed ook heer E d m o n d , wien het gelukte voor een paar zijner zoons prebenden
te veroveren in de Utrechtsche kapittelen, terwijl eene zijner dochters priorin werd
van het klooster Nazareth in het Gein.
Een der kanunniken, heer A e r n o u t v a n B u c h e l l , was de vader van onzen
schrijver. Wij weten van hem niet veel: zijn zoon heeft hem nauwelijks gekend. De
omstandigheid, dat hij bij zijne dienstmaagd eene dochter had, moet ons niet te veel
ontstemmen: dat was destijds gewoon. Maar toen hij reeds een goed eind in de vijftig
was, sloot hij eene tweede verbintenis met een jong meisje, dat hem nog drie kinderen
schonk; de jongste, onze A e r n o u t , kwam ter wereld, toen de vader zestig jaar
telde, in 1565. Spoedig werd het den ouden heer toen toch te rumoerig in huis, en
hij wist een huwelijk te bewerken tusschen een Utrechtschen landmeter (J a n
A d r i a e n s s . R u y s c h ) en zijne bijzit, die de drie kleintjes medenam. Al speelde
de financieele hulp van den kanunnik bij het sluiten van dit huwelijk stellig eene rol,
de stiefvader van onzen dagboekschrijver - braaf burger, naar het schijnt - werd er
blijkbaar volstrekt niet om gemeden; hij bleef fatsoenlijk man en de betrekkingen
tusschen de familie Va n B u c h e l l en het gezin R u y s c h werden geheel niet
afgebroken. De jonge A e r n o u t droeg zijns vaders naam en voelde zich van adellijk
bloed; terwijl de familie Va n B u c h e l l en hare vrienden de verwantschap openlijk
erkenden en zich wel verwaardigden, om als peetvaders te staan, wanneer in de
familie de la main gauche een spruit geboren werd.
Onze held, hoe rechtzinnig hij ook op zijn ouden dag moge geworden zijn, keuvelt
dan ook in zijn dagboek met de meeste openhartigheid over zijne zonderlinge jeugd.
Utrecht was blijkbaar vol van zulke onregelmatige gezinnen: B u c h e l l vermeldt
ze elk oogenblik; het geslacht, dat eerbiedig gebogen had voor M a r g a r e t h a v a n
P a r m a en D o n J u a n , nam daaraan geen aanstoot1) De kinderen

1) Laat ik eerlijk vermelden een feit, dat met buitengewone stelligheid het tegendeel schijnt te
zeggen: in de statuten van middeleeuwsche vereenigingen is het verbod van toelating van
buiten huwelijk geborenen niet zeldzaam. Zoo werd in 1581 to Trier de beeldhouwer
H o f f m a n n (schepper van den fraaien preekstoel in den Dom) gekozen tot overman van
het Metselaarsgild en dus ook tot lid van den raad. Maar de raad weigerde hem toe te laten:
op den man was niets te zeggen, ook niet op zijne familie, maar zijne huisvrouw (N.B. reeds
overleden!) was van onechte geboorte geweest. Dus maakte men bezwaar, en niettegenstaande
de keurvorstaartsbisschop zelf tusschen beiden kwam, gaf de raad eerst na meer dan een jaar
toe. Het voorbeeld is het sterkste, niet hot eenige (ook uit ouderen tijd), dat ik ken: vooral
in burgerkringen komen zulke feiten voor; in de hoogere kringen word dikwijls gelet op
adellijke geboorte, de burgerij antwoordde door echte geboorte hooger te stellen. Of is niet
deze uitdrukkelijke uitsluiting van onwettig geborenen alleen goed verklaarbaar als reactie
tegen de, vooral in aanzienlijke kringen, zéér algemeene tolerantie? zou zulk eene uitsluiting
denkbaar zijn in onzen tijd?
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uit zulke gezinnen huwden zonder bezwaar, alleen maar in iets lageren stand dan
hunne vaders, op wier verwantschap zij zich bepaaldelijk iets lieten voorstaan en die
hen zelf uithuwelijkten en aan hen hunne goederen nalieten.
O n z e B u c h e l l , wel verre van zich wat gegeneerd te gevoelen, verkeerde dan
ook als kind zelfs met zonen van edellieden; als hij later in het huwelijk treedt,
verontschuldigt hij zich tegenover zijn oom H u b e r t , den kanunnik van St. Marie,
over het feit, dat zijn meisje, hoewel van fatsoenlijke familie, niet van adel is. Maar
deze dubbelzinnige positie, die aanleiding kan gegeven hebben tot relaties boven
den burgerlijken stand, waarin zijne moeder en zijn stiefvader leefden, zal toch
wellicht niet gunstig gewerkt hebben op het karakter van het jonge mensch: in hetgeen
hij ons van zijn eigen gedrag in zijne jeugd vertelt, zien wij althans niets, dat hem
eenig recht kan gegeven hebben tot de airs, die hij zich in zijn dagboek geeft.
Achttien jaar oud trok hij ter studie naar de jonge Leidsche hoogeschool, waar
nog niet veel te beleven was; een half jaar later verhuisde hij naar de Katholieke
universiteit van D o u a y , waar hij vijf vierendeeljaars bleef zonder te promoveeren.
Dan reisde hij naar Parijs en voltooide daar in grooten stijl zijne opvoeding door een
verblijf van een jaar. En toen zou hij, 21 jaar oud (1586), zich eene
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positie moeten veroveren in de wereld. Maar hij deed het niet: een vol jaar bleef hij
werkeloos te Utrecht; toen, het luieren moede, besloot hij, als een groot heer, op reis
te gaan en Italië te zien. Een jaar werd zoo doorgebracht: aangenaam en ook wel
nuttig voor de vorming van den jongen man, maar toch zonder ander tastbaar resultaat
dan een Latijnsch reisjournaal met eenige aardige teekeningen. Toen, in Juli 1588
thuisgekomen, stond hij weder voor dezelfde vraag: wat nu?
Weer liep hij bijna twee jaren rond te Utrecht; de uiterst openhartige verzuchtingen
in zijn dagboek geven ons niet den indruk, dat hij in dien tijd veel goeds heeft
uitgericht. Onvoldaan met zich zelf, mistroostig, baloorig, heeft hij eenmaal zijne
geboortestad heimelijk verlaten, en zelfs eene poging gedaan tot zelfmoord. In dien
tijd ongeveer schijnt hij overgegaan te zijn tot de Calvinistische gemeente; maar uit
niets blijkt toch, dat het feit destijds krachtigen invloed heeft geoefend op zijn innerlijk
leven. Het was denkelijk voor den onverschilligen Katholiek niet van bijzonder
belang, dat hij zich hechtte aan de te Utrecht bovendrijvende sekte der Christelijke
kerk, wier leerstellingen hem aanvankelijk even koel zullen hebben gelaten als vroeger
die der Katholieken. Zeker althans is het, dat hij in den aanvang niet, zooals de
volbloed-renegaten, zijne vroegere geloofsgenooten trachtte te hinderen: nog in 1593
was hij, allerminst vervolgziek, van oordeel, dat men hen in stilte hun gang moest
laten gaan. En het zwijgen van den openhartigen dagboekschrijver, die ons inlicht
over zóóveel, dat met en in hem voorviel, over de motieven zijner geloofsverandering,
schijnt ons recht te geven tot de conclusie, dat die verandering geene wijziging heeft
gebracht in zijn gedrag. Werkeloos bleef hij rondloopen zooals vroeger: wat zou hij
doen?
Inderdaad, wat zou een jongeling van in de twintig, die in de voor Nederland zoo
kritieke ‘tien jaren uit den Tachtigjarigen oorlog’ met zijn tijd geen weg wist, wel
beginnen? Kunt gij dat vragen? zou de auteur van het Rijksmuseum mij allicht te
gemoet voeren: een zoon van
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dit heldengeslacht kan geen oogenblik geaarzeld hebben, om de wapens op te vatten
voor zijn benard land. Het is mogelijk, dat men dit had mogen verwachten; maar het
is zeker, dat onze B u c h e l l het niet deed. Enthousiast vaderlander, bewonderaar
van prins W i l l e m schijnt onze schrijver niet geweest te zijn: slechts nu en dan
noemt hij hem terloops en hij beschrijft hem eenvoudig als ‘zeer gesloten, zoowel
in voor- als in tegenspoed.’ Was dit de reden, dat B u c h e l l hem zijn degen niet had
aangeboden? Ik geloof het niet: hij heeft er zelfs niet aan gedacht. Als hij in 1589
verneemt, dat de burgers van Delft op wagens zijn uitgetrokken, om het bedreigde
Vianen te verdedigen, dan houdt hij (op twee uur afstand van de benarde plaats zelf!)
in zijn dagboek eene kleine redevoering over het prijzenswaardige van het
ouderwetsche gebruik, dat de burgers zelven strijden voor vorst en vaderland, en hij blijft thuis! Het feit werpt een eigenaardig licht op onzen opstand tegen Spanje;
toch mag men B u c h e l l niet hard vallen. Het krijgsmansbedrijf was destijds een
beroep, zooals ieder ander. De officier behoefde stellig reeds destijds, zooals in de
17e eeuw, wat vermogen en bovendien relaties om geplaatst te worden. Het dienen
in de gelederen als soldaat werd overgelaten aan de massa's, die geen lust hadden in
een beroep en meer gedreven werden naar een ongeregeld leven van avonturen. Va n
B u c h e l l , die zich zelf zéér respecteerde, was het nauwelijks te vergen, dat hij zich
voegen zou bij dit volkje. Waarom zou hij ook? Eigenlijke vaderlandsliefde, gevoel
voor iets dat verder lag dan de vaderstad, was vreemd aan de Middeleeuwen, die
leefden bij het patriotisme de clocher. Voor de verdediging der eigene stad snelde
men destijds naar de wallen; andere steden ondersteunde men hoogstens met geld
of met gehuurde soldaten. En B u c h e l l was allerminst een enthousiast: nuchter van
geest, was hij wel de laatste om in eene opwelling van geestdrift iets te doen, dat
streed met heerschende opvattingen. Te K e u l e n zag hij eens een rijk man, P e t e r
v a n A k e n , die al zijne inkomsten uitdeelde aan de armen, en zelf leefde als een
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behoeftige. Hij vermeldt het geval in zijn dagboek als iets vreemds; maar het ontlokt
hem alleen de opmerking, dat hij het geven van aalmoezen, die iemands erfgenamen
benadeelen, niet kan goedkeuren: immers ‘ieder is zich zelven toch het naaste’!
Krijgsman dus zou A e r n o u t v a n B u c h e l l niet zijn. Maar telkens moest hij
zich afvragen: wat dan? Malversaties van zijnen voogd hadden zijn vaderlijk erfdeel
grootendeels doen verdwijnen. Hij had niet ernstig gestudeerd, en aan een ambacht
kon een voorname jongeling zooals hij, niet denken. De hofdienst, die zijn grootvader
brood gegeven had, scheen dus het doelmatigst ook voor hem. Hij beproefde
rentmeester te worden van de Brabantsche goederen der vrouw van M o n c e a u ,
eene rijke edelvrouw, die op het Janskerkhof woonde; toen dit mislukte, trad hij in
1590 als secretaris in dienst bij heer Wa l r a v e n v a n B r e d e r o d e te
's-Gravenhage, - een vermogend heer, zeer invloedrijk, als men hem zelf gelooven
wilde, wien in den Leycesterschen tijd de orde van den Kousenband was aangeboden
door koningin E l i s a b e t h , die hem wegens zijne beweerde afkomst uit de graven
van Holland zelfs haren bloedverwant had genoemd. B u c h e l l hield het er één jaar
uit: toen vluchtte hij voor het humeur van zijn heer en verwisselde den dienst voor
dien bij den heer van B o x t e l , wien hij weder als secretaris dienen zou, terwijl
uitdrukkelijk bedongen werd, dat hij bij zijn heer aan tafel eten zou. De heer van
B o x t e l had reisplannen: zoo zag B u c h e l l Duitschland en ging weder bijna een
jaar aangenaam voorbij. Toch bleef hij ook bij den heer van B o x t e l niet lang.
Ronduit erkent hij, dat het de vermaken van het hofleven waren, die zijne keus van
een beroep hadden bepaald; maar de bezwaren van den dienst wogen ten slotte nòg
zwaarder, en met een citaat van E r a s m u s op de lippen, keerde hij spoedig met
hooghartig gebaar den rug toe aan de ‘schitterende misère’ van het hofleven.
Wat nu weder? Iets moest ten slotte toch gedaan worden. Dus trok hij, na nog een
jaar van besluiteloosheid,

Onze Eeuw. Jaargang 8

15
in het begin van 1593 naar Leiden, waar hij thans na een verblijf van enkele weken
promoveerde in de rechten, - met succes, maar ook met niet meer dan dat, zooals wij
toevallig weten uit het dagboek van zijn professor E v e r a r d v a n B r o n c h o r s t .
Het was dan ook geene liefde tot de rechtsgeleerdheid, die hem opnieuw naar Leiden
gedreven had; want twaalf dagen na zijne promotie vernemen wij, dat hij zich verloofd
heeft met eene 28 jarige weduwe, C l a e s k e n v a n Vo o r s t , die, wat B u c h e l l
ook aan zijn oom schrijven mocht, bepaaldelijk tot den burgerstand behoorde, want
haar oom was schrijnwerker. Rijk was zij niet: het echtpaar, dat B u c h e l l 's oude
moeder in huis nam, heeft steeds gewoond in een huisje in den onaanzienlijken Ouden
Kamp. Maar het weeuwtje heeft toch blijkbaar geld genoeg bezeten, om B u c h e l l
in staat te stellen, te leven zonder eigenlijk beroep. Een mariage de raison, naar het
schijnt: als hij zich verloofd heeft, schrijft hij een toast nêer op de wijze
huishoudelijkheid zijner aanstaande, en aan den vooravond van zijn huwelijk (1593)
doet hij de gelofte, dat het nu voor goed uit zal zijn met het losse leven. Hooger
idealen schijnt het vooruitzicht van zijn huwelijk hem niet geboden te hebben.
B u c h e l l liet zich nu inschrijven als advokaat; maar ik heb niet den indruk, dat
hij veel praktijk heeft gehad. Stellig althans heeft het vak hem niet geboeid: toen zijn
eenig kind in 1609 overleed, heeft hij in dit droevige feit aanleiding gevonden, om
de praktijk aan kant te doen en verder rustig te leven als ambteloos burger. Dat was
toch eigenlijk wat hem het meest behaagde: toen hij in den hofdienst was, had hij
altijd hoog opgegeven van zijn verlangen naar vrijheid; maar dat, wat hij verlangde,
was niet de vrijheid om zich een eigen weg te banen door de wereld. In hem leefde
niet de lust tot daden, dien wij bewonderen in zoovele zonen van zijn tijd. Als
jongeling zocht hij afwisseling, - de afwisseling, die een veelzijdigen intelligenten
geest bekoren kon; maar actie en strijd lokten hem niet. Later, toen de gevorderde
leeftijd meer rust bracht, werd het erger: het thuiszitten behaagde hem meer en
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meer, en hij werd fatsoenlijk en deftig. Mannen, schrijft hij dan in zijn dagboek,
behooren ernstig te zijn en in gezelschap niet zooveel te praten als vrouwen; ook in
hun uiterlijk behooren zij achtbaar te zijn: niet gladgeschoren, zooals in vroegere
eeuwen, ook niet met een langen baard, maar halfgeschoren, zooals thans de mode
is: net en toch achtbaar. Van een bruiloft, waar gedanst wordt, trekt hij zich, 23 jaar
oud, terug onder den spot zijner gezellen: ‘ik begrijp niet,’ zegt hij, ‘hoe men zich
met die ijdele bewegingen vermaakt,’ en als hij later jonge dames in het openbaar
ziet croquet spelen, dan acht hij dit bepaaldelijk onfatsoenlijk voor vrouwen. Zoo
wordt de zwervende losbol meer en meer gezet op welvoegelijkheid. En de studie
kwam nu geheel op den voorgrond.
Als gezeten burger, als bekend geleerde scheen B u c h e l l wel aangewezen voor
een zetel in de regentenkamer van een der talrijke gestichten, zelfs voor eene plaats
in de schepenbank; maar op dien weg heeft hij toch slechts enkele schreden gezet.
Allerminst een partijman was hij, door en door conservatief van aanleg en aristocraat
van neiging: dat waren aanbevelingen! Maar daarbij had het papenkind, dat min of
meer bij toeval zijn geloof schijnt veranderd te hebben, zich na zijne jeunesse orageuse
langzamerhand ontwikkeld tot een echten Calvinistischen drijver: dat was geene
aanbeveling! En zoo heeft onze B u c h e l l levenslang tusschen twee stoelen gezeten
op den grond. Trouwens hij beweerde, dat hij niet begeerde carrière te maken in de
magistratuur. De verklaring kan ingegeven zijn door spijt; maar zeker is het toch
ook, dat hij voor zulke betrekkingen niet deugde. Het was weder hetzelfde bezwaar:
hij was geen man van daden, nog veel minder een man van zaken. Een paar jaar lang
is hij bewindhebber geweest van de Oost-Indische Compagnie ter kamer Amsterdam:
welk eene betrekking in 1619! Doch in zijne tweejarige ambtsbediening heeft hij
volgens zijn eigen getuigenis niet veel anders verricht dan het inleveren eener memorie
over de zending op Java. Wij begrijpen het dus, dat zijn mandaat niet hernieuwd
werd; en wij begrijpen ook, dat
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hij zich daarover verheugde. Ook van het Utrechtsche tuchthuis is hij een paar jaren
regent geweest; maar deze post heeft hem evenmin voldoening gebracht. Alleen als
ouderling der Gereformeerde kerk voelde hij zich op zijne plaats: den lezer van zijne
zeer openhartige confessions treft het ietwat pijnlijk te vernemen, hoe hij op zijn
ouden dag zonder blikken of blozen en met buitengewone hardnekkigheid optrad als
censor over de zeden der Utrechtsche burgerij.
Maar meer nog dan door de kerk werd zijn hart getrokken naar de studie, vooral
de studie der oudheid. Reeds als jongeling had de honger naar voedsel voor zijn
leergierigen geest hem er toe gedreven, kennis te nemen van de meest verschillende
zaken, vooral op het gebied van wetenschap en kunst. Te Parijs en in Italië hadden
hem de monumenten der oudheid geboeid, had hij oog vooral voor de produkten van
beeldhouw- en schilderkunst. Toen hij, man geworden en ambteloos, die neiging
kon botvieren, ontwikkelde de intelligente man van de wereld met zijne, ruime
belangstelling zich langzamerhand tot een veelzijdig geleerde. In de oudheid heeft
hij zich toen verdiept zijn heele lange leven: met genot, met steeds klimmenden
hartstocht. De studie van Utrechts verleden liet hem geen rust: vooral het opmaken
van genealogieën van oude Utrechtsche geslachten was zijn hartstocht. Een hartstocht,
die zijn oordeel soms wat eenzijdig maakte en onbillijk: als Va n M e t e r e n 's
bekend geschiedwerk verschijnt (dat naar zijn zeggen door de personen, die het
beoordeelen konden, destijds weinig gewaardeerd werd), dan berispt hij hem, omdat
hij de geschiedenis der Nederlandsche families slechts gebrekkig kent. Ernstig en
verdienstelijk geleerde, werd hij geacht in zijn vaderstad en ook daarbuiten. Op zijn
schriftelijk verkeer met tal van Nederlandsche geleerden was hij zeer trotsch; de
proeven zijner Latijnsche correspondentie boekte hij met zorgvol zelfbehagen in
zijne tallooze cahiers, al geven zijne mededeelingen toch soms den indruk, dat de
groote geleerden, die hij op zijne reizen naar Leiden en elders geregeld bezocht, zich
de bewonde-
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ring van den Utrechtschen dilettant lieten aanleunen, zonder hem voor geheel vol
aan te zien.
Maar indien dit oordeel werkelijk het hunne geweest is, verdiend was het niet. Als
een echte middeleeuwer, studeerde B u c h e l l ijverig zonder door den
scheppingsdrang der modernen geprikkeld te worden tot het schrijven van vele
boeken. De Utrechtsche kronieken van B e k a en H e d a heeft hij voor de uitgaaf
gereed gemaakt en van tallooze noten voorzien. En toen het handschrift in de
verwarring van den Dertigjarigen oorlog bij een Heidelbergschen vriend was
ondergegaan (1622), is hem de moeite niet te veel geweest, om het werk nogmaals
geheel over te doen. Maar hij is overleden, voordat hij besluiten kon, om het boek
uit te geven (15 Juli 1641). Een ander moest daartoe het initiatief nemen; de uitgaaf
der beide kronieken, die in 1643 het licht zagen, bleek toen voor dien tijd
voortreffelijk, een monument van B u c h e l l 's groote geleerdheid.
Maar meer nog dan dit werk trekt ons aan de zeldzaam ruime en uitgebreide
belangstelling van dezen 17e eeuwschen geleerde. Zeker, die belangstelling was
ietwat oppervlakkig, weinig geschoold: zij doet denken aan de rariteiten-kabinetten
der 18e eeuw, die Romeinsche overblijfselen, slangen op sterkwater, wapentuig van
vreemde volken en misvormde natuurprodukten vereenigden in een zonderling en
weinig sympathiek geheel. Wij glimlachen, als wij B u c h e l l achter elkander zijne
aandacht zien wijden aan Indische eenden en aan eene teekening van den mond van
de P o ; wij zouden hem wenschen te vragen, wat T h o r b e c k e vroeg aan
B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k : ‘Tot welk groot doel leidt deze uwe
werkzaamheid?’ Maar met dat al, wij waardeeren den ruimen geest van dezen 16de
eeuwer, die, verslingerd op de monumenten der antieke kunst, bovendien (zeldzaam
verschijnsel in die dagen!) toonde oog te hebben ook voor de produkten der
middeleeuwsche beschaving, - die belangstelde in het vraagstuk van den oorsprong
der talen en zelfs zijne aandacht wijdde aan de viooltjes der Alkmaarsche duinweiden.
Het pleit
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voor den man en zijne beteekenis, dat bij het belang beeft ingezien van zoovele
doodgewone zaken, die den meesten tijdgenooten onbeteekenend schenen en die ons
juist zoozeer interesseeren. En wij vermelden het als zéer opmerkelijk, dat B u c h e l l
onder de eersten is geweest, die den wensch heeft uitgesproken naar het samenstellen
van een oorkondenboek, - de eerste, die, lang voor hare formuleering, de wijze stelling
heeft verdedigd, ‘qu'il faut juger les écrits d'après leurs dates’.
Nu wij den man kennen, ga ik u iets verhalen van de bevindingen, die hij aan zijn
dagboek heeft toevertrouwd. Geene groote gevallen of verrassende avonturen zijn
het: in zijn rustig en eentonig bestaan heeft de schrijver niet veel van dien aard beleefd.
Maar zijne mededeelingen over allerlei schijnbaar onbeduidende zaken kunnen ons
helpen om den tijd te begrijpen, die eene revolutie heeft gebracht in onze
vaderlandsche toestanden. Het zal ons blijken, dat bij alle verschil de 16e eeuw nog
veel nader stond bij de Middeleeuwen dan wij zouden verwacht hebben; B u c h e l l 's
dagboek kan ons leeren, dat de jeugd onzer beroemde Republiek zoo vlekkeloos niet
was, als sommige harer vereerders ons wel willen doen gelooven. Willen wij billijk
oordeelen, dan behooren wij ons bij de lektuur te herinneren, dat de schrijver
Utrechtenaar was. Zeker was in Amsterdam en Den Haag de stroom van het nieuwe
leven reeds vrij wat sterker dan te Utrecht: maar van den anderen kant mogen wij
het ook voor zeker houden, dat in Gelderland en Overijssel de toestanden nog vrij
wat primitiever waren dan zij ons hier worden afgeschilderd.
Merkwaardig is het beeld, dat B u c h e l l ons schetst van de verschillende standen
der maatschappij. De geleerden staan in zijn verhaal zeer op den voorgrond en komen
er het best af; eigenlijk zijn zij de eenigen, die ons sympathiek schijnen. Natuurlijk,
zult gij zeggen; want het is een geleerde, die het beeld teekent! Maar de opmerking
is onjuist; want niet de verhalen over de geleerden van dien tijd nemen ons in voor
deze achtbare mannen: vooral dat,
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wat B u c h e l l ons terloops en zonder bedoeling mededeelt van zich zei ven en zijne
vrienden en van de zaken, waarin zij belang stellen, trekt ons aan en treft ons.
Naast de geleerden vult de adel eene groote plaats in het verhaal. Ook dit spreekt
van zelf; want levenslang was B u c h e l l trotsch op zijne adellijke afkomst, en hij
achtte de voorname families van nature bestemd om de wereld te regeeren. Bovendien
heeft hij, zij het ook in ondergeschikte positie, een tijd lang zelf geleefd op de
kasteelen van den adel, en dit verblijf moest iemand van zijne denkwijze bijzonder
belangrijk schijnen. Maar dat, wat hij in de woningen der aanzienlijken aanschouwde
en opmerkte, kan toch niet gestrekt hebben, om hem een hoog denkbeeld te geven
van de geschiktheid der edelen om de wereld te beheerschen. Het is waar, zij konden
zich verheugen in zekere beschaving: bij de familie Va n Z u y l e n v a n N y e v e l t
woonde reeds eene Fransche gouvernante, en de heer Va n B r e d e r o d e sprak
zelfs Latijn. Maar het vernis was zéer oppervlakkig: als het discours eenigen tijd
voortgaat, erkent de edelman gulweg het niet te kunnen volgen en gaat over in het
Fransch. Inderdaad de kennis dezer edellieden ging niet diep! Ziehier een overzicht
van de religieuse denkbeelden van het adellijke gezin D e H o r n e s v a n B o x t e l .
De baron, B u c h e l l 's patroon, was volgens zijn zeggen zeer gehecht aan de nieuwe
leer; maar bij onderzoek bleek zijn geloof te steunen op de zonderlingste
redeneeringen. Zijne tweede vrouw ging niet ter kerk en had nooit iets gehoord van
de zaken, die op hare zaligheid betrekking hadden, totdat zij op gevorderden leeftijd
zich zelve begon te oefenen in het lezen. De kinderen begrepen weinig of niets van
het Christendom. Toch was dit geslacht nog beter dan het vorige: de oude vader van
den baron sprak over den godsdienst als een ruwe soldaat, spotte met alles en toonde
zich tamelijk onverschillig voor de opstanding na den dood. Nog erger was een ander
lid van het gezin: zij ging om met Joodsche bijgeloovigheden en had zelfs een
beslisten afkeer van het Christendom.
Zonderlinge geestesgesteldheid in de 16e eeuw, de
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eeuw der godsdienstoorlogen! Maar wat zal men zeggen van de denkbeelden der
edele vrouw Va n B r e d e r o d e , die B u c h e l l uit haar eigen mond vernam? Heer
Wa l r a v e n had de weduwe Va n A s s e n d e l f t getrouwd en woonde in haar
huis, op welks schoorsteen een paar ooievaars hun nest hadden gebouwd. Juist in de
dagen, toen de heer Va n B r e d e r o d e de heerlijkheid Vianen erfde, stierf het
wijfje, voordat de eieren uitgebroed waren, en het mannetje vloog weg. Groote
wanhoop van mevrouw Va n B r e d e r o d e ! Want nu wist zij zeker, dat zij geene
erfgenamen zou nalaten voor hare nieuwe heerlijkheid. Er viel niet aan te twijfelen,
zeide zij; want ook vroeger hadden twee ooievaars haar eens een ongeluk voorspeld:
toen zij nog weduwe A s s e n d e l f t was, waren de twee ooievaars, die op haar huis
nestelden, door een ander paar verjaagd; kort daarop had ook zij het huis moeten
verlaten, omdat zij een proces verloren had.
Maar niet alleen weinig ontwikkeld toonen zich deze edellieden, ook harteloos
zijn zij en ruw. De jonge secretaris zelf is verbaasd over de onverschilligheid,
waarmede in beide families de kinderen behandeld worden. Wa l r a v e n v a n
B r e d e r o d e , zelf kinderloos, was gewoon te verhalen, dat hij en zijne broeders
hunnen vader nauwelijks hadden gekend; hij gevoelde het dan ook als eene goddelijke
vergelding, dat deze kinderen huns vaders stam en goederen bijna tot den ondergang
hadden gebracht. Erger was de heer Va n B o x t e l : na den dood van zijne eerste
vrouw had hij zijne zoons eenvoudig naar de familie der overledene gezonden ter
opvoeding, terwijl hij zijne dochters in vijftien jaar niet gezien en op hare brieven
zelfs niet geantwoord had. Hij had zijn ouden vader weten te beduiden, dat aan zijne
zusters volstrekt niets van het erfgoed der familie toekwam, zelfs geen onderhoud;
zijn zwager, de broeder van zijne tweede vrouw, had trouwens evenzoo gehandeld.
Vriendelijk beeld van het 16e eeuwsch familieleven in hooge kringen! Maar wat zal
men zich verwonderen? Als heer J a n v a n R e n e s s e v a n d e r A a zijnen vriend
R e y n i e r A e s w i j n op eene dronkemanspartij doodsteekt, boekt onze
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schrijver het feit in zijn dagboek zonder van de minste verwondering blijk te geven.
Zoo was de adel; het oordeel over de noblesse de robe moge wat gunstiger uitvallen,
vriendelijk is het geschetste beeld evenmin. Toen B u c h e l l advokaat werd te Utrecht,
teekende hij in zijn dagboek de berichten op, die hij vernam over de leden van het
Hof, voor wie hij pleiten zou. Het vonnis over de verschillende heeren was niet gelijk;
maar meestal kwam het toch daarop neer, dat zij niet veel van de rechten wisten;
slechts één, een Deventerschman, ging door voor ijverig en geleerd. Maar vrij wat
erger is het, dat van dezen unieken geleerde als bijzondere lofspraak getuigd wordt,
dat hij minder dan zijne collega's vatbaar was voor omkooping door fraaie geschenken.
Na eene halve eeuw was dus het Oostenrijksche bestuur er slechts uiterst gebrekkig
in geslaagd, om te Utrecht eene magistratuur te importeeren, die waarlijk respectabel
heeten kon. Ook de advokatenstand stond, naar het schijnt, niet zeer hoog. Wij
vernemen van den neef van een kanunnik van St. Pieter, eerst gouverneur bij eene
voorname familie, die daarna advokaat wordt; ook de zoon van den
schoolmeester-scopator (schoonmaker) van den Dom brengt het tot advokaat: blijkbaar
was het niet al te moeilijk, om de vereischte kundigheden voor de advokatuur te
verkrijgen. Wel had een Utrechtsch advokaat - het puikje van het gild, te F e r r a r a
gedoctoreerd, - de eer om de zuster van den maarschalk Va n H a r d e n b r o e k naar
het altaar te geleiden; maar de jonkvrouw muntte dan ook uit door eene in het oog
vallende lengte en was, naar het schijnt, arm: haar broeder huwde de dochter van
een rijken wijnkooper. Eigenaardig is het, dat de Utrechtsche advokaten zich, naar
middeleeuwsch model, vereenigden tot eene broederschap, wier leden zich verbonden,
om tweemaal 's jaars het diner der vereeniging bij te wonen en in hunne toga's de
begrafenissen hunner confrères te volgen. De Staten van Utrecht hadden tegen deze
vereeniging bezwaar; maar allicht zullen zij daarvoor andere redenen hebben gehad
dan het ouderwetsche van het geval.
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Over de medici is B u c h e l l beter te spreken. Geen wonder: zijn zwager Vo r s t i u s ,
hoogleeraar te Leiden, op wiens relatie hij zich niet weinig trotsch toonde, was te
Delft lijfarts geweest van de gravin van N i e u w e n a a r . Toch blijkt het droevig
gesteld te zijn met de kunst der artsen. Schrikwekkend groot is het aantal jonge
vrouwen, die bij hare bevalling komen te sterven; ieder oogenblik vermeldt B u c h e l l
zulk een geval, meestal uit dehoogere standen, die toch allicht de beste hulp hadden.
Dysenterie en pest maakten voortdurend slachtoffers. En ook het groote aantal blinden
moet ons verbazen; B u c h e l l verhaalt dan ook, dat een ophthalmoloog, die
wonderbare genezingen verrichtte, veel toeloop had. Dien toeloop dankte hij zeker
allereerst aan zijne kunde; maar toch ook aan iets anders: het publiek der 16e eeuw
had, bijna evenveel als dat der 20e, eerbied voor specialiteiten. Zóó raakte de geleerde
oogendoctor, toen hij, ‘evenals de medici, die op de kermissen reizen,’ zich afgaf
met het genezen van allerlei kwalen, dadelijk uit de mode: de toeloop verminderde.
Dat wil zeggen, de toeloop der hoogere standen; want het reizen op de kermis was
voordeelig genoeg: een zekere doctor Va l e n t i j n had grooten naam en ontzaglijke
rijkdommen verzameld door zijne praktijk op de kermissen; ongelukkig raakte hij
op een zijner tochten met zijne schatten te water en verdronk.
Trouwens het publiek was stellig volkomen onbevoegd, om te oordeelen over de
bekwaamheid der geneesheeren. Ongeloofelijke bekentenissen doet de geleerde
B u c h e l l zelf ons daarover. Een zijner boezemvrienden sterft in 1595 aan de tering;
dat kwam, zegt B u c h e l l , omdat hij door het drinken van te warmen wijn zijn long
en lever bedorven had. Een ander, de jonker Va n B r a k e l , overlijdt na eene ziekte
van weinige dagen; men schreef het toe aan het eten van te veel moerbeien.
Schrikkelijk was de dood van een rijken jongen Delftenaar, die, slachtoffer eener
Alkmaarsche coquette, krankzinnig werd; toen na zijn dood zijn lijk geopend werd,
bevonden de medici, naar men verhaalde, dat zijn hart door de minnesmart gebarsten
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was. Zonderlinge kwalen! Maar ook zonderlinge remedies: bij de executie van een
doodslager te Utrecht in 1593 snelde een lijder aan vallende ziekte toe, schepte met
de holle hand driemaal het warme bloed van den onthoofde en dronk het op, in de
vaste overtuiging dat hij daardoor genezen zou.
Zóó waren de toestanden in de steden: niet zeer verfijnd, ruw zelfs. Maar nog vrij
wat erger was het daarbuiten. Nog altijd, evenals in de Middeleeuwen, was het
platteland bezaaid met kasteelen: kleine vestingen van den adel, die wel niet meer,
zooals vroeger soms, den omtrek wat onveilig maakte, maar die er toch huisde als
heer en meester van zijne omgeving. Door den opstand was het hof, dat velen hunner
had aangetrokken, buiten hun bereik gekomen, althans als ze zich niet voor goed
wilden vestigen in het zuiden. En zoo was het dus natuurlijk, dat zij terugkeerden
naar het land, waar zij hunne oude stamhuizen nog terugvonden.
Trouwens velen onder hen, althans de minder beschaafden, zullen niet ongaarne
teruggekeerd zijn: van ouds is ons volk gehecht aan het buitenleven. Het is waar, in
de Middeleeuwen had de burgerij zich opgesloten binnen de enge muren harer steden;
maar dit was geschied, gedwongen door de noodzakelijkheid: op het platteland was
het voor haar niet veilig. De adel daarentegen, die zich de luxe kon veroorloven van
een versterkt kasteel, woonde in de Middeleeuwen altijd buiten. Sedert (vooral na
het optreden van het Oostenrijksche bestuur) er rustiger en meer geordende toestanden
waren ontstaan in het Sticht, konden ook minder aanzienlijken weder toegeven aan
dien trek naar het buitenleven. Ook in de stad zelf konden bewonderaars der natuur
wel hunne neiging botvieren: T h o m a s H e u r n i u s , de kanunnik van St. Pieter,
had een tuin vol bloemen, die deed denken aan een veelkleurig tapijt en waar
B u c h e l l vier kleuren van rozen bewonderde, waaronder de nog bekende
provincieroos den liefelijksten geur verspreidde. Maar eerst buiten de poort begon
toch het buitenleven, en B u c h e l l verhaalt ons dan ook van
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eene villa, die de rentmeester-generaal der domeinen P e t e r d e C l e r c q in het
midden der 16e eeuw zich even buiten Utrecht had laten bouwen aan het Zwarte
water: een fraai versierd en vriendelijk huisje met een boomgaard vol allerlei vruchten,
een bloemtuin met zeldzame planten, een vischvijver en een hal voor het balspel; hij
betreurt het, als dit kleine paleisje in 1582 wordt afgebroken.
Het eigenlijke platteland bleef echter ook nu nog alleen voor kasteelbewoners
geheel veilig. IJverig maakten zij gebruik van dit privilege, en gevoelden zich daar
thuis, heeren der schepping. De maarschalken, de hoofden der justitie buiten de
steden, waren, evenals in den ouden tijd, nog gevestigd op de kasteelen van het Sticht.
Die van Eemland woonde op het slot Ter Eem (dat nog de sporen droeg, dat het
vroeger eene kerk was geweest), - die van het Nederkwartier op het slot Abcoude.
Zelfs in 1649, toen de Staten van Utrecht het burggraafschap van Montfoort
aankochten en een maarschalk van Montfoort aanstelden, achtten zij het de moeite
waard, het kasteel Montfoort geheel te doen verbouwen, om hun nieuwen ambtenaar
op indrukwekkende wijze te huisvesten.
Dat kan ons verwonderen; want B u c h e l l verhaalt ons, hoe Montfoort pas in
1598 op last van den nieuwen heer, burggraaf Va n M e r o d e , geheel was
gerestaureerd. Het uitgestrekte gebouw, zeer oud, gedeeltelijk nog van tufsteen
opgetrokken, was toen, hoewel het nog tot 1584 bewoond was geweest door den
laatsten heer van M o n t f o o r t , erg vervallen: de groote zaal, waar de slotvoogd
Z a s zijnen bezoeker eenige geschilderde kwartierstaten vertoonde, die uit de kerk
afkomstig waren, was, naar het schijnt, het eenige vertrek, dat nog gemeubeld was.
Zoo was dus een groot kasteel, behoorende aan een der voornaamste geslachten van
het land, in veertien jaren bijna eene ruïne geworden, en reeds na eene halve eeuw
bleek opnieuw eene geheele verbouwing noodig. Ook het kasteel Duurstede, het
lustslot der vroegere bisschoppen, was in 1588 eene ruïne en moest geheel
gerestaureerd worden. Het mag ons niet verwonderen: het onderhoud der uitge-
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strekte gebouwen was uiterst kostbaar, en de adellijke families, die meer en meer
kosten hadden moeten maken, om behoorlijk te verschijnen aan het hof, waren
natuurlijk niet altijd in staat geweest om hunne weinig bezochte afgelegen stamhuizen
te onderhouden. Gelukkig waren echter de muren dier huizen hecht en zwaar: na
jarenlange verwaarloozing verrees dus eene oude adellijke huizinge soms plotseling
weder uit zijne puinhoopen, zooals wij De Haar hebben zien herleven, dat anderhalve
eeuw eene ruïne was geweest. Zoo had ook Wa l r a v e n v a n B r e d e r o d e het
kasteel Nyevelt (aan den Rijn bij Utrecht) doen restaureeren door den slotvoogd
J a c q u e s S a n d r e s , een balling uit 's-Hertogenbosch (die trouwens de hooge
kosten van de restauratie van muren en grachten en van het aanleggen van den met
zeldzame planten voorzienen tuin maar niet kon terugkrijgen). En Wo u t e r
C r a y e s t e y n , een parvenu die het gebracht had tot raad van Zijne Excellentie,
kocht voor f 36.000 het slot W u l v e n , de oude bezitting der R e n e s s e s , dat in
puin lag, en liet het geheel restaureeren, om er zich te vestigen als een adellijk heer,
- tot woede van den heer Va n A s p e r e n , die meende de eer van zijn gehoonden
stand te herstellen, door den indringer eenmaal in voornaam gezelschap een oorveeg
te geven. Uit alles blijkt, dat het leven op de kasteelen ten plattelande nog zeer geliefd
was; het wil ons zelfs schijnen, dat (wellicht door het ontbreken van de verlokking
van het hofleven) de neiging om zich daar te vestigen weder toenam, nu de republiek
opkwam.
Maar de edelen mochten heeren en meesters zijn op het land, zij waren er geenszins
alleen: zij leefden er te midden hunner pachters en boeren. Geen aangenaam
gezelschap! Want de stedelingen, hoe onbeschaafd ook, waren heilig in vergelijking
met het landvolk en met het gespuis, dat op het land rondzwierf. B u c h e l l was niet
al te preutsch; hij was niet gewoon te verzwijgen, wat er ontbrak aan zijne eigene
zeden en aan die zijner vrienden. Maar als hij op het land komt en de boeren en
boerinnen gadeslaat in hun bedrijf en hunne vermaken, dan wordt het
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hem toch al te kras: vol walging keert hij zich af van deze menschen. Te Woudenberg
slaat hij ‘de ondragelijke manieren en de zeldzame buitensporigheid der boeren’
gade; en hij verhaalt ons dan van eene ordonnantie der Staten tegen de misbruiken
van het landvolk, die ons over deze ‘ondragelijke manieren’ eenige bijzonderheden
geeft. In dit stuk, dat van 1592 dagteekent en in vermeerderde redactie nogmaals in
1594 werd uitgevaardigd, worden ons in 31 artikelen de zonden der
plattelandbewoners gedetailleerd. Wij vernemen dan, dat ‘de doodslagen, fortsen,
gewelden ende andere enorme delicten ende diversche mesusen dagelijcks meer ende
meer (waren) vermenigvuldigende, sonderlinge onder dengenen, die ten plattelande
resideerden of converseerden.’ Het plakkaat bedreigt straf tegen het toebrengen van
allerhande verwondingen, zoowel met messen en wapenen als met allerlei huisraad,
tegen huisbraak, afdreigen op den openbaren weg, blasphemie, beleediging, overspel,
schaking en verkrachting, valsche munterij, brandstichting en vechterij; in 1594 werd
nog bepaaldelijk verboden, om onder kerktijd op de kerkhoven te dansen, te kaatsen
en kolven, ‘liedekens ende andere saken te verkopen’, te drinken, dobbelen en andere
‘lichtveerdigheden ende insolentiën te bedrijven.’ Wat dunkt u van dit tafereel? Geen
wonder, dat aan het ontwerpen van idyllen over het landleven geen 16e eeuwer nog
gedacht heeft!
Maar als dit volk onder den invloed komt van geestrijken drank, dan is het nog
vrij wat erger. Wij zullen nog gelegenheid hebben, iets van de boerenkermissen te
verhalen. Doch de kermissen vullen slechts enkele dagen van het jaar; maar in
Waterland zijn ook in gewone tijden de boeren met hunne harde hoofden befaamd
om hun gevaarlijken dronk: het is bekend, dat daar onder dien invloed tallooze
doodslagen plaats hebben. Trouwens de drank was reeds toen de nationale zonde;
alleen de Duitschers overtroffen onze landgenooten: het heet eene zeldzaamheid, als
een Duitscher niet drinkt. De staaltjes, die B u c h e l l mededeelt van het gulzig
drinken zelfs van
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voorname lieden zijn dan ook waarlijk weerzinwekkend. Een Hollander is bereid
eene weddingschap aan te gaan, dat hij een vaatje bier in één teug zal uitdrinken;
vroeger had hij reeds eenmaal drie groote drinkhorens achter elkander geledigd. Een
andermaal had deze kunstenaar in de haast eenige hazelnoten, die in zijn beker
gevallen waren, mede opgedronken, en als zegeteeken droeg hij op zijne borst een
zeshoekigen daalder, dien hij eens (in het bijzijn nog wel van den prins van O r a n j e !)
in een beker wijn naar binnen had gezwolgen. De heer v a n B o x t e l , die bij dit
verhaal tegenwoordig was, liet zich echter niet uit het veld slaan: hij wist een paar
even sterke stukken te verhalen; een zijner boeren had eenmaal een kurk mede
verzwolgen, en hem zelf was het overkomen, dat hij een levend vischje in een beker
wijn had opgedronken!
Waar de heeren zóo voorgingen, kan men nagaan, dat de boeren zich nog geheel
anders te buiten gingen. En toch waren deze lieden, hoe ruw ook, nog niet de meest
ongewenschte bewoners van het platteland. Buitengewoon talrijk waren de bedelaars
en vagebonden, die daar altijd rondzwierven. Onder hen waren tal van gezonde,
krachtige mannen, die zich als gebrekkigen voordeden, dieven veelal en moordenaars;
in 1589 werd te Schoonhoven een landlooper geëxecuteerd, die, toen eene boerevrouw
hem niet had willen binnenlaten, aan haar kind, dat buiten rondliep, de handen en
voeten had afgesneden en die door het venster naar binnen geworpen had.
Nu en dan werd het dan ook al te erg; dan organiseerde de overheid eene soort
van klopjacht op de vreemde bedelaars; zij werden opgepakt en gevangen gezet, de
overigen verjaagd. In de steden werd dit volk slechts toegelaten onder zeker
voorbehoud: te Utrecht mocht alleen gebedeld worden tusschen 11 en 1 uur; te Delft
mochten alleen zij bedelen, die vergunning hadden van den magistraat. Zoo bleef de
massa van het gespuis op het platteland, en de onveiligheid der wegen was dan ook
zeer groot; om de openbare veiligheid te verbeteren stelden de Staten van Utrecht
een speciaal korps aan onder A e r n o u t v a n
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H o n t h o r s t , dat (zeldzaam feit in die dagen!) uniform droeg, om meer indruk te
maken. Trouwens ook in de steden zelven liet de veiligheid te wenschen over; te
Utrecht werd een nachtwacht ingevoerd met een ratel, en de straatjeugd was zóó
lastig met het ingooien van glazen en het werpen met steenen, dat de politie hooger
loon eischte en dreigde met een strike.
Dit alles betreft slechts het gedrag, de uiterlijke houding der natie; veel sprekender
nog is het beeld, dat B u c h e l l ons schetst van haren geestelijken toestand. Wanneer
hij ons telkens een blik doet slaan in de hoofden zijner medeburgers, dan zijn wij
geneigd de handen ineen te slaan over de grondvesters onzer roemrijke Republiek.
En het meest treffend is wel het onloochenbare feit, dat de geleerde man zelf, die
ons deze verbazingwekkende verhalen doet, ze blijkbaar beziet met geheel andere
oogen dan wij, telkens toont de zonderlinge denkbeelden zijner medeburgers
volkomen te deelen. Als hij verhaalt van de witte wijven, die de zuigelingen uit den
wieg medenemen, van kaboutermannetjes, die 's nachts het werk verrichten, dan
voegt hij er uitdrukkelijk bij: ‘Dit zijn geene fabeltjes; het is het werk der heksen!’
Ieder oogenblik voert hij spoken ten tooneele. Ten huize van een zekeren W t t e n e n g
bij de Hieronymusschool te Utrecht verschijnt op klaarlichten dag in een groot
gezelschap een spook, dat verklaart gezonden te zijn, om de aanwezigen te vermanen
over hunnen trots. En bij een apotheker op het Janskerkhof spookt het in de keuken;
als de duivel vertrokken is, stroomt de wijn en het bier door den kelder, de boter is
met zeep vermengd, kleeren zijn stukgesneden, alles door hekserij van de keukenmeid.
In de Ambachtstraat sterft eene oude vrouw, die een zwarten kater had, aan eene
beroerte; de kater maakt verdachte geluiden. De buurvrouwen beweren verstaan te
hebben, dat hij riep ‘'t is all te laet,’ en loopen naar den substituut-schout, om te
vertellen, dat de vrouw blijkbaar eene heks geweest is en nu in de gedaante van een
kat is teruggekomen. De zonderlingste praktijken worden ons in het voorbijgaan
mede-
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gedeeld: Utrechtsche meisjes leggen, om de toekomst te vernemen, twee
varkensborstels bij het vuur; als die, door de warmte krimpend, zich naar elkaar
toebuigen, dan zal het meisje trouwen; wenden zij zich af, dan blijft zij ongehuwd.
De sterren spelen in het volksgeloof een grooten rol. Kometen, dat weten wij, zijn
voorboden van pest en oorlog; eene roode maan voorspelt politieke veranderingen.
Maar er is meer: een geval van kleptomanie wordt door B u c h e l l zonder aarzelen
toegeschreven aan den onweerstaanbaren invloed der planeten. Als hem een zoon
geboren wordt, deelt hij dan ook nauwkeurig zijn horoskoop mede; ook bij de geboorte
van een neefje en een nichtje boekt hij dergelijke wetenswaardigheden in allen ernst
in zijn dagboek. Geheel natuurlijk vindt hij het dan ook, dat prins M a u r i t s op het
hof te 's Gravenhage een sterrentoren laat bouwen, om zich te kunnen bezighouden
met astrologische waarnemingen. Maar ook de weersverandering schijnt in het
nauwste verband te staan met 's menschen lot: op zekeren zoelen Juni-avond gaat
onze B u c h e l l , toen 27 jaar oud, met oneerbare bedoelingen wandelen buiten de
poort. Tweemaal wordt hij door een stortbui gestoord in zijne avonturen; toch gaat
hij ten derden male uit. Maar ditmaal wordt hij verrast door een hevigen donderslag,
en toen geeft hij zijne plannen op: hij dankt in zijn dagboek den goeden God, die
hem zóó duidelijk gewaarschuwd en in zijne boosheid verhinderd heeft.
Ook het geloof aan voorteekens staat onwrikbaar vast. Eenige dagen voor den
dood van B u c h e l l 's zusje heeft zijne moeder gevoeld, hoe een zwaar voorwerp in
haar bed viel en verdween. Als B u c h e l l eenmaal met den kannunik Ta e t s v a n
A m e r o n g e n naar huis gaat en de doodsklok hoort luiden, heet dit eene voorspelling
van den dood van A m e r o n g e n 's oom, die spoedig volgt. Ooievaars spelen bij
deze voorspellingen een grooten rol in het volksgeloof. Als men bij den terugkeer
dezer vogels het eerst een vliegenden bemerkt, dan is dit een goed voorteeken; als
het een staande is, dan is het voorteeken slecht. Eenmaal, in

Onze Eeuw. Jaargang 8

31
1595, was reeds in Januari te Utrecht een ooievaar gezien; groote consternatie in de
buurt: men verdiepte zich in gissingen over de beteekenis van dit tegennatuurlijke
feit. Maar een grappenmaker stelde de lieden gerust; het was, beweerde hij, een
reclame-ooievaar, door de Hollanders uitgezonden, om het bewijs te leveren, dat de
nieuwe Gregoriaansche stijl de ware was! Wij hoorden reeds, dat zelfs in hooge
kringen dit volksgeloof verspreid was en spookte in het adellijke gezin der
B r e d e r o d e 's. Een jongen, die een ooievaar gedood heeft, krijgt het dan ook te
kwaad met de buren, die volhouden, dat dit een ongeluk zal brengen over de buurt:
hij moet verhuizen.
Het is waarlijk ongeloofelijk, wat de menschen destijds al niet geloofden! Eene
vrouw te Utrecht had appelen in een pot op het vuur gezet, maar het water wilde niet
aan de kook komen; zij licht het deksel op: de appelen zijn verdwenen en veranderd
in haren ballen! In de Stroosteeg woont een Waal, die kikkers, padden, haarnaalden
en stukken laken uitspuwt; de predikant wordt er bij geroepen en doet een gebed: op
Goeden Vrijdag is de patiënt genezen. Dit alles verhaalt B u c h e l l zonder een zweem
van twijfel. Maar als hij verneemt van iemand, die het gezien heeft, dat in Kempenland
allerlei soorten van graan uit den hemel geregend zijn, dan aarzelt hij toch even om
het te gelooven. Ook het volgende geval schijnt hem wel eenigszins verdacht, hoewel
hij geene bepaalde uitspraak durft te doen. Een werkman, die weegschalen en
gewichten vervaardigt, verklaart, dat alles wat hij aanraakt, in drek verandert. Het
kwaad was niet tegen te spreken: iedereen kon het zien. Er werd veel over gesproken:
de man scheen betooverd; gelukkig bleek het echter niet overerfelijk op de
huisgenooten. Maar enkelen fluisterden, dat alles eene list was van den patiënt, die
hoopte aldus aan zijne schuldeischers te ontkomen; hoe het zij, hij nam eerlang de
vlucht, en gelukkig bleek het huis toen van den boozen geest bevrijd te zijn.
Dit alles zijn verhaaltjes, die wij schouderophalend aanhooren, niet zonder een
glimlach. Maar de zaak heeft
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ook haar tragische zijde, die ons grijpt in het hart en vervult met ontzetting. Want
niet licht zullen ons de jammeren en de gruwelen van den heksenwaan ooit duidelijker
worden dan door de lektuur van dit dagboek, dat op zoo tallooze bladzijden verhaalt
van de schrikkelijke gevolgen, die dit volksgeloof ook ten onzent had nog op den
drempel der 17e eeuw.
Het is waarlijk ontzettend, de bijzonderheden te lezen. Eene rijke boerin uit Baarn
wordt beschuldigd, dat zij vijf jaren lang het brouwsel van een Amersfoortschen
brouwer voortdurend bedorven en den man daardoor tot den bedelstaf gebracht heeft,
dat zij bovendien twee buurmeisjes door toovermiddelen betooverd en de koeien van
hare buren bedorven heeft. Zij wordt gearresteerd en aan de waterproef onderworpen;
eene week later wordt dit herhaald: naakt wordt zij in het water geworpen, daarna
gegeeseld. Maar zij weigert te bekennen en zij moet dus wel ontslagen worden. Toch
veroordeelt men haar in de kosten! - Een meisje te Dordrecht leed aan eene
geheimzinnige kwaal, die voor geene drankjes wijken wilde. Op een goeden dag
ontvangt de moeder een bezoeker, die, op het hooren van het geval, zegt: ‘Als gij
naar mij luisteren wilt en zwijgen kunt, zal ik uwe dochter gezond maken.’ De deur
wordt gesloten; eene vrouw, die men verdenkt, wordt door bedreigingen genoodzaakt
te komen. Men dringt bij haar aan, dat zij het zieke meisje zal zegenen; maar zij
weigert. Dan valt men met scheldwoorden op haar aan, slaat haar met vuisten en
roeden, totdat zij bloedt uit verscheidene wonden. Met dat bloed wordt een lap linnen
gedrenkt, die aan de bezoekster overhandigd wordt,.... en zie, het zieke meisje is
genezen! - In Juni 1595 worden twee heksen in het openbaar streng gegeeseld; maar
het schijnt haar niet te deren: zelfs hare huid wordt niet rood. Doch men komt op
den inval, haar een door den paus gezegend wassen zegel om den hals te hangen, en
onmiddellijk beginnen de vrouwen te kermen en te vloeken; hare huid wordt bloedrood
en vol striemen. Natuurlijk geeft het geval aanleiding tot vrij wat gekibbel: de
katholieken beroepen er
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zich op, als een bewijs van de macht van den paus; de protestanten beweren, dat de
duivel, die in de heksen woonde, het publiek zoodoende heeft willen verleiden, om
terug te keeren tot het katholieke geloof.
Maar nog zijn dit geene ernstige feiten; veel schrikkelijker verhalen doet B u c h e l l
ons. In 1593 wordt eene heks gevangen en voor het Hof gebracht. Zij wil niet
bekennen en wordt driemaal aan de waterproef onderworpen; de derde maal schijnt
zij te blijven drijven. Dan wordt zij op de pijnbank gelegd; de haren worden haar
afgesneden; ze wordt gegeeseld.... eindelijk bekent de rampzalige. Maar 's nachts
verhangt zij zich in hare cel, en den volgenden dag wordt het lijk naar het Paardenveld
gesleept en verbrand. - Omstreeks denzelfden tijd staan twee heksen van Buiten
Tolsteeg, vrouwen van boven de 50 jaar, terecht voor de schepenbank. Zij worden
veroordeeld en op de Neude verbrand. De eene toont berouw en beveelt hare ziel
aan God; maar de andere, ofschoon half gestikt, verklaart geen berouw te gevoelen.
En het volk merkt op, dat de beul het vuur in het ingewand van deze laatste niet
blusschen kan. Eene der vrouwen heeft ook vier buren van tooverij beschuldigd; op
het punt van te sterven herroept zij dit getuigenis. Maar toch worden de vier
ongelukkigen gepijnigd en gegeeseld, en eene van haar, die de pijn moedig verdraagt,
blijft juist daardoor verdacht. - Eene maand later (het was destijds bijna dagelijksch
werk!) wordt een boer van 40 jaar, die er fatsoenlijk uitziet, voor het Hof gebracht;
men beschuldigt hem, dat hij zich aan den duivel verkocht en, in den vorm van een
wolf of een kater, het vee zijner buren gewond heeft. Het geval, ingewikkeld en
gevaarlijk, brengt de raadsheeren in verlegenheid; zij verontschuldigen zich, bewerend
dat het geene rechtsquestie is, maar een geval voor theologen en medici. Evenwel,
in den laatsten tijd waren een paar maal heksen losgelaten, die het nu haren buren
lastig maakten; als zoenoffer wordt de arme kerel dus geworgd en verbrand. Nog
erger, ook zijn oude vader wordt van tooverij beschuldigd en vlucht; men verbant
hem en stelt een prijs op
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zijn hoofd. Gelukkig wordt de grijsaard niet gevat; maar natuurlijk wordt zijne redding
toegeschreven aan de hulp van den duivel: immers men had toch duidelijk gezien,
dat hij ontvlucht was als een wolf of een ooievaar!
Het schrikkelijkste verhaal betreft wel de executie van eene geheele familie. In
Juni 1595 werd een boer uit Eemland door het Hof veroordeeld tot den vuurdood,
en hoewel hij tot het laatste oogenblik vast vertrouwen op God toonde, werd hij op
de plaats van het oude Hof geworgd en verbrand. Maar daarmede was het nog niet
gedaan: twee maanden later betrad zijne oude moeder, eene 70-jarige vrouw, en zijne
dochter, een kind van 18 jaren, op dezelfde plaats het schavot. Het waren de oude
krankzinnige beschuldigingen: verloochenen van God, verandering in een wolf en
een kater, betoovering, vleeschelijke omgang met den duivel, kwellen en dol maken
van het vee, veroorzaken van hagelbuien en mist enz. enz. De vier broeders van het
jonge meisje, kinderen van 14 jaar en jonger, ontkomen slechts ternauwernood aan
den dood. Zij moeten de executie van hunne zuster bijwonen en worden gegeeseld;
eerst toen waagt men het, ze los te laten. Geen wonder waarlijk, dat den
gerechtsdienaars gelast wordt, als voorzorgsmaatregel zich bij de executies van
heksen te wapenen niet alleen met zwaarden, maar ook met bijlen en pieken!
In onwetendheid en in ruwheid stond de 16e eeuw ten onzent nog geheel op
middeleeuwsch standpunt. Maar ook in een ander opzicht: in het particularisme, dat
geen minder sprekende trek was geweest van het middeleeuwsche volksbestaan en
waartegen eerst de Oostenrijksche monarchie den strijd had kunnen aanbinden. A l s
d e S p a a n s c h e B r a b a n d e r op het punt is van het tooneel te verdwijnen, dan
waarschuwt hij, dat hij voornemens is zich te begeven naar Vianen of naar
Culenborch. Dat waren inderdaad de grootste ergernissen in de oogen der voorstanders
van geordende toestanden. Uit beide plaatsen verhaalt B u c h e l l ons een
karakteristiek geval. Een Amsterdamsch bankroetier had in 1597 van den heer van
Vianen vergunning

Onze Eeuw. Jaargang 8

35
gekregen, om ongestoord te wonen in zijne stad. Maar de krediteuren nemen daar
geen genoegen mee: zij huren eenvoudig eenige soldaten en laten den man oplichten.
Door de overheid wordt hij echter ontzet en te Utrecht gevangen gezet. Natuurlijk
klaagt nu de heer van Vianen luidkeels over dezen inbreuk op zijn asylrecht; het eind
van de geschiedenis is, dat de bankroetier eerlang weder op vrije voeten geraakt.
Erger is het voorval in de Culenborchsche heerlijkheid, dat een paar jaren vroeger
plaats had en veel gerucht maakte. Zekere A d r i a e n C r a y e v a n g e r was met
medeweten van den graaf van C u l e n b o r c h begonnen, om verschillende
buitenlandsche munten na te maken. De Staten van Holland waren natuurlijk niet
zeer ingenomen met deze haagmunterij op hunne grenzen; maar ze begrepen, openlijk
niet veel te kunnen doen tegen den onaf hankelijken graaf, die een groot heer was.
Dus namen zij eene gelegenheid waar, toen deze afwezig was, en zonden twee heeren
naar Culenborch met last, om C r a y e v a n g e r op te lichten en zijn gereedschap in
beslag te nemen. De afgevaardigden dragen aan een Schotschen hopman op, den
valschen munter te vangen, en roepen onderwijl den raad der stad bijeen, om kennis
te geven van hetgeen zij gedaan hebben. Maar de zaak lekt reeds vooraf uit: het volk
loopt te hoop en bevrijdt den munter, om de privilegiën der heerlijkheid, waaraan
men gehecht is, te handhaven. Onderwijl komt de graaf van C u l e n b o r c h terug
en bemoeit zich met de zaak: de toeleg dreigt te mislukken. Maar de afgevaardigden
ontbieden soldaten en ontzien zich niet, de stad te dreigen met brand en plundering,
als de schuldige niet wordt uitgeleverd. Ten slotte wordt de man in vrouwenkleeren
ontdekt onder een mesthoop in den tuin van een publiek huis, naar Den Haag gevoerd
en daar terechtgesteld voor het Hof. Men vertelde, dat de Geldersche kanselier
L e o n i n u s hem ernstig had gewaarschuwd zijn bedrijf te staken, omdat anders het
gerucht zijner hamerslagen zou gehoord worden tot in de verste streken der Republiek.
Inderdaad, dergelijke gevallen waren zéér netelig; want de overheid had
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in de hooge heerlijkheden eigenlijk niets te zeggen: door list en intimidatie moest
zij zien zich te helpen. Geen wonder, dat zij niet gesteld was op vermeerdering van
dergegelijke kleine rijkjes in den staat: toen de heer Va n B o e t z e l a e r in 1595
een galg deed oprichten als symbool zijner hooge jurisdictie in de heerlijkheid
Langerak, lieten de Staten het gevaarlijke meubel dan ook fluks opruimen en naar
Utrecht brengen.
Vianen en Culenborch waren hooge heerlijkheden, die nu eenmaal van oudsher
eene bijzondere positie hadden, maar gelukkig zeldzaam waren. Daarbuiten was het
beter gesteld. Toch was de toestand verre van bevredigend: feitelijk was het geheele
land verdeeld in kleine afdeelingjes. A l s B u c h e l l in 1591 naar Amsterdam reist,
merkt hij, op een paar duizend schreden buiten de stad, aan den weg een steenen paal
op met een opschrift, aanduidend dat dit ‘de grens voor de verbannenen’ is.
Eigenaardige handelwijze! Wanneer men een misdadiger kwijt wenschte te zijn, dan
vond men, als men hem niet (zooals gewoonlijk!) opknoopte, niets beters te doen
dan hem te verbannen. Dat wil dus zeggen: men noodzaakte den man, om de streken,
die men niet wilde dulden, uit te voeren bij de buren, - buren toch, die onderdanen
waren van den zelfden vorst en behoorden tot hetzelfde staatsverband! Zulke feiten
geven te denken. Er bestond geen gemeenschapsgevoel; elke stad vormde een
republiekje op zich zelf, welks inwoners wel niet meer, zooals vroeger, hunne buren
beoorloogden, maar toch niets voor hen gevoelden. Elke stad was eene afzonderlijke
wereld, die zich van de andere wereldjes onderscheidde door tal van bijzondere
plaatselijke vormen en gebruiken, waaraan de bevolking vasthield met hardnekkige
taaiheid.
Het meest kwam dit natuurlijk uit bij de gewone gevallen van het dagelijksche
leven: doop, huwelijk, begrafenis. Wij hebben nog gekend de aardige Haarlemsche
‘kraamkloppers’ op de voordeuren, zonder twijfel ontstaan door het streven, om aan
de kraamvrouw rust te geven door het omwinden van den klopper met een doek;
B u c h e l l noteert dit gebruik ook te Dordrecht. Na de bevalling

Onze Eeuw. Jaargang 8

37
volgde spoedig de imposante plechtigheid van het doopmaal: B u c h e l l verhaalt
van zulk een feest te Wageningen, dat verscheidene dagen duurde en waarbij een
groot en hoogadellijk gezelschap aanzat, terwijl de wijn rijkelijk vloeide en een orkest
speelde in de zaal. De namen, die de jonggeborene ontving, verschilden naar de
streek: B u c h e l l merkt op, dat alleen de Duitschers de gewoonte hadden dubbele
voornamen te geven, zooals inderdaad de namen der uit Duitschland gekomen Friesche
N a s s a u 's (W i l l e m L o d e w i j k , E r n s t C a s i m i r , L o d e w i j k G u n t h e r )
bewijzen. Meer luxe nog dan bij het doopmaal werd ten toon gespreid bij het huwelijk.
Eene bruiloft in een Alkmaarsch burgergezin zou niet minder gekost hebben dan
4000 gulden, en in Brabant ontmoette B u c h e l l den bruidstoet van eene rijke
koopmansfamilie, waarin de fraai getooide bruid, met onbloot hoofd en lange haren,
te voet ging, voorafgegaan door hare broeders, die lange waskaarsen voor haar uit
droegen. Nog deftiger ging het toe bij een adellijk huwelijk: dan werden de kwartieren
der jonggehuwden buiten de deur gehangen.
Het meest verschilden de gebruiken bij de begrafenissen. Te Delft werd altijd
begraven binnen de 24 uren; te Utrecht daarentegen schijnt het gebruik geweest te
zijn, eerst na veertien dagen te begraven; alleen zéér bijzondere omstandigheden
wettigden daar eene begrafenis reeds op den vierden dag. Te Alkmaar zag B u c h e l l
nog met verwondering eene begrafenis met klaagvrouwen, die, naar hij verhaalt, met
lange rouwmantels, langzaam als slakken, voortkropen, weenend en klagend. Maar
te Utrecht was men dit reeds te boven: zelfs eene begrafenis, waarbij de familie zich
tooide met rouwmantels, heette daar ouderwetsch. Te Delft gingen de vrouwen mede
ter begrafenis. De geestelijkheid wandelde natuurlijk van ouds in den stoet vóór de
bloedverwanten; maar zelfs te Utrecht geschiedde dit sedert 1580 niet meer. De
doodkisten van maagden werden te Delft bekranst; de begrafenis eener Fransche
dame te Utrecht, die in 1597 voor het eerst begraven werd op eene zwarte lijkbaar,
deed veel van zich

Onze Eeuw. Jaargang 8

38
spreken. Iets nieuws was het gebruik van de kerkklokken, die sedert de Hervorming
doelloos geworden waren, voor het overluiden der dooden1) - een gebruik, dat in de
17e eeuw, althans te Utrecht, algemeen worden zou.
Zoo had iedere stad, iedere streek zijne afzonderlijke gebruiken en
eigenaardigheden, die de bewoners overnamen eeuw in eeuw uit. Ook uiterlijk toonde
zich groot verschil tusschen de bewoners der verschillende landstreken. De
Waterlandsche en Westfriesche vrouwen hadden haar eigenaardig kostuum; het
verwondert ons niet, want nog heden wordt het daar door de boerinnen gedragen.
B u c h e l l verhaalt ons, dat hij ook Geldersche meisjes herkende aan haar kostuum;
maar het waren volstrekt geen boerinnetjes, want hij vertelt uitdrukkelijk, dat een
der gekostumeerde meisjes zich niet onderscheidde door elegantie en geen blanketsel
droeg. Zoo wordt het ons duidelijk, dat in het 16e eeuwsche stedenboek van B r a u n
en H o g e n b e r g bij den plattegrond van elke stad het kostuum der bewoners is
afgebeeld.
Welk een kleurrijk beeld rijst aldus voor onze verbeelding, als wij denken aan het
middeleeuwsche stadsleven! Want de buitenlandsche bezoeker dacht er niet aan,
zich te schikken naar de gewoonten der streek, die hij bereizen ging, evenmin als de
Arabier of de Chinees, die thans Parijs bezoekt. En ook voor de zoogenaamde
beschaafde wereld bestond destijds nog geen normale dracht, en de Engelsche
soldaten, in B u c h e l l 's tijd hier zoo talrijk, waren reeds uiterlijk dadelijk kenbaar:
doodarme, verwaarloosde schepsels, lijdend door Engelsche ziekte, door koude en
gebrek, halfnaakte Ieren, Schotten op hunne stelten, zooals ze ons nog bekend zijn
door R o s a B o n h e u r 's schilderstukken2). Zij kwamen, dat was aanstonds duidelijk,
uit eene

1) Zoo verklaart B u c h e l l tweemaal (pag. 409, 411); de Mariaklok der Buurkerk van 1533
zegt echter reeds: ‘den doden overluu ic.’
2) De uniform der reizende Engelschen is nu genormaliseerd; maar zooals de tegenwoordige
Hollanders en Vlamingen doers denken aan hunne one door B u c h e l l geschetste voorouders,
zoo herkennen wij onder die normaaldracht de oude Engelschen, nog weinig veranderd.
Reeds B u c h e l l signaleert de neiging der Engelschen, om veel vleesch te eten, weinig
zout, veel zoet; reeds hij noemt ze ‘contemptores omnium gentium’. Weinig waren ze reeds
teen bemind in den vreemde: de edelen golden voor trotsch, de vrouwen voor schoon,
beschaafd en vroolijk, maar zeer lastig voor hunne mannen, het volk voor serviel, trouweloos
en inhumaan; men zeide van de Engelschen: ‘cruel maistre, traistre compaignon, desloyal
serviteur.’
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andere, geheel verschillende wereld en het gebruik wilde dat verschil in beeld brengen.
Zooals nog in onzen tijd de reiziger, die voor het eerst de keerkringen passeerde,
door het scheepsvolk gedoopt werd en zich voor geld moest loskoopen van allerlei
onaangename formaliteiten, zoo verhaalt B u c h e l l , dat te zijnen tijde iemand, die
voor het eerst Bremen bezocht, zich onderwerpen moest aan eene (zeker kostbare!)
plechtigheid, om (met een beker wijn en met brood en zout) opgenomen te worden
in het genootschap der ‘hansen’.
Wat was er dan ook destijds veel te zien op reis! Het beeld der maatschappij
veranderde elk oogenblik: een tocht van enkele uren bracht den reiziger soms in
kennis met geheel nieuwe toestanden. In Waterland zag men uitsluitend houten huizen
met riet gedekt: men verhaalde, dat de slappe bodem er geene steenen huizen kon
dragen; menig huis was alleen per schuit te bereiken. Te Petten trok de zeedijk de
aandacht, door steenen en balken, die men met mos had laten begroeien, beveiligd
tegen het geweld der branding. Bij Alkmaar waren de papiermolens bezienswaardig,
waar donkerbruin pakpapier werd vervaardigd uit verrotte vischnetten. De Veluwe,
reeds ontboscht, scheen opmerkelijk door hare eindelooze heivelden, die als
schapenweide dienden. Katwijk met zijne duinen, bevolkt door tallooze konijnen,
noodigde tot een sterkend bad in den nooit aanschouwden oceaan. Maar vreemder
verrassingen wachtten in afgelegene streken. Een eiland als Vlieland, destijds
welvarender dan thans en ook vrij wat minder afgelegen (want daar scheepte men
zich gewoonlijk in naar Duitschland), gaf allerlei merkwaardigs te zien. De kerk
geleek volkomen op een boerenhuis, en de graven op het
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zandige kerkhof werden bestreken met koemest, omdat ze anders instortten. De
bewoners waren veelal Mennonieten (zoogenaamde Adamieten), zeer ervaren in het
maken van kostelijke groene schapenkaas. Als predikant fungeerde een oude
losbandige monnik, voor wien de eer zijner vrouwelijke parochianen (die trouwens
niet zeer zedig waren) volstrekt niet veilig was. Doch als tegenhanger was dezen
bandiet toegevoegd een bijzonder geleerde secretaris, die aan de Leuvensche
universiteit versierd was met het praedicaat van magister artium.
Zulke eigenaardige toestanden kon men ten onzent nog vinden omstreeks het jaar
1600. Alleen bij een zéér weinig ontwikkeld verkeer waren ze denkbaar. Maar dat
verkeer was dan ook uiterst gebrekkig. In zijne aanteekeningen op het jaar 1595
bericht B u c h e l l ons, dat de maat van het Hollandsche wagenspoor ook te Utrecht
is ingevoerd. Belangrijk bericht! In onze verbeelding zien wij de zwaar beladen
vrachtkarren voortsukkelen langs de mulle zandwegen, modderig en vol gaten, alleen
bruikbaar, omdat de zware wielen voortdurend de diepe sporen volgen, door lange
rijen van voorafgaande karren langzamerhand gegraven, - de sporen, die de rails
vormden, waarlangs de primitieve tramway zich moeilijk voortbewoog op dezen
middeleeuwschen straatweg. Alleen dan was zulk een weg dus te gebruiken voor het
verkeer, wanneer de onderstellen van alle wagens en karren even breed waren en
pasten in het spoor; wij begrijpen dan ook volkomen, dat de overheid zich de zaak
aantrok en eene officieele maat vaststelde van het wagenspoor, die op het stadhuis
voor ieder te raadplegen was en die een ieder ook had toe te passen bij het maken
van wagens en karren.
Zoo was deze zaak doelmatig geregeld door de landsvaderen van elk gewest. Maar
aan de grenzen van dit gewestje verloren de heeren hunne macht en hunnen invloed.
En de halve eeuw der Oostenrijksche regeering (die waarlijk niet traag was, om
dergelijke toestanden te verbeteren!) was niet bij machte geweest, om een einde te
maken aan dezen misstand. De geheele 16e eeuw door had zich dus
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te Utrecht het oogeloofelijk schijnende feit zeker nog voorgedaan, dat de
goederenzendingen, die te land naar Holland gingen of uit Holland kwamen, bongré
malgré, aan de grens moesten worden overgeladen op een Hollandschen of een
Utrechtschen wagen, welks raderen pasten in het vreemde spoor; Men begrijpt, zulke
feiten vernemende, het groote belang van oude herbergen op de grenzen onzer
provinciën, zooals de nog bestaande Putkuip bij Harmelen, waar de afgevaardigden
van Utrecht en Holland in de middeleeuwen geregeld dagvaart hielden, om de
wederzijdsche belangen huiselijk te bespreken, en die profiteerden van den feitelijken
‘stapel’, dien de omstandigheden aldus zonder gerucht hadden ingevoerd voor het
goederenverkeer te land. Maar men begrijpt ook, welke zeldzame belemmering aldus
geschapen werd voor het vervoer. De geheele diplomatie werd in beweging gebracht,
als het gold een stapel te breken voor het verkeer te water; maar zij was onmachtig
tegenover deze belemmering van het landverkeer door de verkeerstoestanden zelven.
Ook voor het reizen waren die toestanden natuurlijk een bezwaar. Hier en daar
had men geregelde wagenondernemingen; maar ze waren niet goedkoop: voor de
reis van Utrecht naar Leiden betaalde men de destijds belangrijke som van een gulden
per hoofd. Natuurlijk kon men ook een afzonderlijken wagen huren; maar dit was
nog duurder, zóó duur, dat het soms voordeeliger bleek een paard te koopen en na
afloop der reis weer van de hand te doen. Voetreizen waren dan ook volstrekt niet
zoo ongewoon als tegenwoordig; maar men behoefde dan dikwijls een gids, en altijd
was het geraden, om niet alleen te reizen en te wachten, totdat zich reisgezelschap
opdeed.
Maar het verkeer te land, gebrekkig en gevaarlijk, stond verre achter bij het verkeer
te water, dat, vooral in ons waterrijk land, groote voordeelen had: de rivier en de
vaart stonden altijd open, terwijl de weg moest gebaand worden. Stellig werden dan
ook de waterwegen vrij wat meer gebruikt dan de landwegen, vooral voor het kostbare
goederenvervoer: de Putkuip te Harmelen is tot op den dag
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van heden slechts een welvarende herberg gebleven, maar Dordrecht is, niet het minst
door zijn stapelrecht, gegroeid tot eene bloeiende handelsstad. Wel had ook het
vervoer te water bezwaren: als B u c h e l l een uitstapje doet naar Zaandam en het
wat stormt op het Y, dan verkeert onze held in gevaar en vindt hij aanleiding, om in
het dagboek zijne dankbaarheid uit te spreken over de redding van zijn leven, - en
nog in den mond van den Weser ontsnapte hij ter nauwernood aan de handen van
een kaper. Maar op de binnenwateren was in den regel toch geen gevaar te vreezen;
het was er rustig en er was ook een geregelde dienst: tweemaal daags vertrokken van
Utrecht reeds destijds vrachtschepen naar Amsterdam, die men kon afhuren voor
vijf gulden. En dan begon het eigenaardige kalme reizen op het water, onbewogen,
uren lang. Vervelend meent gij? Allerminst! Een schuit was het genoegelijkste
vervoermiddel, dat zich denken laat: men had den tijd, en men onderhield elkander,
als de reis lang was, met verhalen over levenservaringen, die in die dagen vol oorlogen
en zonder kranten allicht het aanhooren waard waren. Onze B u c h e l l deed de reis
van Amsterdam naar Haarlem met een ouden zeebonk, die als kanonnier had gevaren
op Spanje en Indië en die (om welke reden blijkt niet) bijster slecht te spreken was
over de heeren Staten. En toen die was uitgepraat, kwam een andere passagier aan
de beurt, de postbode van Goch, die verhaalde, hoe een aanslag der Spanjaarden op
zijne stad onlangs mislukt was. Zoo ging de tijd spoedig om, en onze B u c h e l l
hield wel van schuiten. Want hij had vriendelijke souvenirs aan deze soort van reizen,
sedert hij eenmaal naar Dordrecht gereisd was met een mooi jong meisje, dat 's nachts
tegen hem aan, als in zijne armen, in slaap gevallen was, - eene pose, die den
amoureusen jonkman geheel van streek had gebracht, terwijl hij aan den nachtelijken
hemel de vallende sterren gadesloeg.
Niet minder genoegelijk is het verhaal, dat B u c h e l l ons geeft van een Rijnreisje.
Met eenige Keulsche boekverkoopers, die met hunne vrouwen naar de Frankfortsche
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mis reisden, deed hij den tocht. Ieder betaalde voor de vracht een rijksdaalder en de
reis begon. O, het genoegelijke rustige reizen op den ouden Rijn, langzaam omdat
het stroomopwaarts gaat, toch uiterst gezellig! Het déjeuner op het schip is een
pic-nic; voor het diner gaat men aan land. Te Bonn, waar een deel van het gezelschap
afscheid neemt, organiseert men een groot diner. Maar het was een treurig eindend
blijspel: te Mainz in de Kroon zetten twee van het gezelschap, een Spanjaard en een
Pommer, eene intrige op het touw met de dames van het gezelschap; de
boekverkoopersvrouw wilde van niets weten, maar over de resultaten van het avontuur
voor eene der andere dames, eene knappe Française, was onze schrijver niet zoo
gerust.
Maar hoe genoegelijk ook en hoe betrekkelijk sekuur, snel ging het verkeer niet:
de nieuwtjes hadden lang noodig, eer zij doordrongen. Keulen, de groote handelsstad,
zetel bovendien eener universiteit, wordt geroemd als het centrum van een geregeld
en buitengewoon goed georganiseerd verkeer; alle weken vertrok van daar eene post
naar Nederland, die alle provinciën doorliep. Er was ook een postpaardendienst op
Straatsburg, Augsburg, Basel, Praag en Weenen; zelfs met Frankrijk en Italië stond
de stad geregeld in verbinding. De Keulenaars werden dan ook benijd, omdat zij alle
nieuwtjes uit de wereld spoedig vernamen, bevoorrecht boven andere streken, waar
men eeuw in eeuw uit ter zijde bleef van het wereldverkeer, gebonden en vastgeroest
in zijne oude en eigenaardige zeden en gewoonten.
Zoo had men hier te lande geleefd in de Middeleeuwen; zoo leefde men er nog op
het laatst der 16e eeuw in rustige rust. Voor Noord-Nederland mag het heeten: grattez
le cinquecento, vous trouverez le moyen-age! Maar onderwijl was eene revolutie op
bijna elk gebied begonnen Europa te beroeren en de oude eeuwenlang gehandhaafde
instellingen te ondermijnen. De Noord-Nederlanders, die nog dommelden in de
kleinheid hunner ouderwetsche verhoudingen, werden nu en dan opgeschrikt door
zware geluiden van
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over de grenzen, - voorboden van den storm, die eerlang zou opsteken binnen hunne
eigene landpalen. Niet spoedig ontwaakten zij; maar eenmaal wakker geschud, rekte
de jonge, levenskrachtige reus zich uit en zette zich in beweging; geweldig klonk
zijn stem, die ging meespreken in het Europeesche concert. Dat was de Tachtigjarige
oorlog, die losbrak en alles op losse schroeven zette in het kleine rustige land. Welk
een tijd was dat! welk eene ellende is er geleden in de beroemde ‘tien jaren’, waarvan
F r u i n 's meesterhand ons alleen de grootschheid heeft geschilderd, zooals hij dat
kon: sober en aangrijpend!
Onze B u c h e l l herinnerde zich nog den tijd voor den opstand; maar reeds de
herinneringen aan zijn vroegste jeugd spreken toch van bijna ondragelijke ellende.
Toen hij drie jaar oud was, ontvluchtten zijne ouders de stad, die door het Spaansche
garnizoen bijna onbewoonbaar werd gemaakt, en verhuisden naar Gorinchem. Hun
huis in de Winssensteeg (Heerenstraat) werd toen eenvoudig ingenomen door de
soldaten, die het beschotwerk uitbraken en het perceel gebruikten, gedeeltelijk als
stal, gedeeltelijk als gasthuis voor besmettelijke zieken; toen het gezin na drie jaar
terugkeerde, vond het de woning half verbrand. Nog was het niet genoeg: opnieuw
kwam er inkwartiering, en de soldaat, die bij het gezin inwoonde, een woestaard met
een kunstoog, wilde den zesjarigen knaap medenemen om hem te bedienen; hij moest
door B u c h e l l 's stiefvader met geweld worden verjaagd. Aan zulke zaken stond
men destijds bloot, zelfs in eene stad, die (al was zij bij den landvoogd in ongenade
wegens het weigeren eener bede) toch nooit neiging had betoond tot gewelddadig
verzet. Maar de onhebbelijkheid van één geïsoleerd soldaat was nog te keeren: ergere
zaken kwamen voor. Het dagboek verhaalt van eene samenzwering onder het
garnizoen om de stad te plunderen, die eerst ontdekt werd op het laatste oogenblik;
vier uren lang lag het hoofd der samenzweerders dood op de Stadsplaats, met een
afschrift van zijn doodvonnis op zijne borst gespeld.
Dat was 1572. Toen A l v a vertrok, was de grootste
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ellende voorbij, en toen de citadel Vreeburg in 1577 genomen was, raakte ook de
vrees voor het garnizoen voor goed van de baan: Utrecht herademde. Maar indien
men meent, dat met de aansluiting bij den opstand geregelde toestanden begonnen
zijn, zelfs voor streken, die lagen in het hart des lands, dan vergist men zich toch
geheel. Nog in 1585, een jaar na den dood van prins W i l l e m , deden de Spanjaarden
van uit de Veluwe een inval in het Sticht en versloegen den stadhouder van Utrecht
bij Amerongen. De vijand stroopte tot onder de muren der hoofdstad; alles was daar
in verwarring: 's nachts werd de wacht verdubbeld en overal op de wallen licht
gebrand. Men wierp verschansingen op en verbrandde de kloosters buiten de muren,
waarin de vijand zich zou kunnen nestelen; aanzienlijke ingezetenen brachten hun
goed reeds in veiligheid naar Holland. Dit was een voorbijgaande schrik door een
vijandelijken inval; maar ook in gewone tijden bleef het te Utrecht onveilig reeds
even buiten de poorten. In 1589 roofden de Spanjaarden groote kudden vee uit de
weiden bij Houten en Jutphaas, en werden in het laatste dorp twee wagens met
Utrechtsche burgers aangehouden door Spaansche soldaten. In het volgende jaar
moest de graaf van C u l e n b o r c h zelf zich bij een inval der Spanjaarden verbergen
in het riet; vele Stichtsche edelen oordeelden het dan ook veilig, om voor grof geld
sauvegardes te koopen van den vijand.
Hoe het onder die omstandigheden ging met den landbouw, laat zich begrijpen;
de landerijen lagen onbebouwd en woest: toen de jonge B u c h e l l in 1582 het land
bij Zegveld ging bezien, dat zijn voogd hem na een proces had afgestaan als
vergoeding voor het verloren vaderlijke erfgoed, bleek het, lang onbeweid en
onbebouwd, tot een rietbosch te zijn geworden. Bij Maarsbergen werd een wild zwijn
gevangen; wolven vertoonden zich overal, zoodat men de boeren moest dwingen,
om er jacht op te maken. Andere rampen voegden zich daarbij: in de onrust der tijden
kon men zich onvoldoende daartegen verdedigen. Vreesselijk woedde de pest; in de
Betuwe verrotten in 1598 de vruchten
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op het veld, omdat arbeiders ontbraken om ze te oogsten, en de Paltz werd door de
ziekte zelfs geheel ontvolkt. In Zeeland was het een tijd lang zóó droog, dat de paarden
en het vee stierven in de weide; bij eene overstrooming te Gorinchem werden de
haringbuizen geworpen over de dijken, die met moeite tegen doorbreken beschermd
werden door zeilen.
Onderwijl verscheurde partijschap het land; het verblijf van den graaf van
L e y c e s t e r zette de hartstochten aan, die telkens uitbraken in onlusten en oploopen.
B u c h e l l verhaalt, hoe bij den val der Leycestersche factie te Utrecht de rijke
brouwer F r a n s G e r r i t s s . W t t e n b o g a e r t , een Leycesteriaan die zich als
hopman door zijne gestrengheid gehaat had gemaakt, op zijn hooizolder verborgen
gevonden werd en met moeite het leven redde. En in zulke omstandigheden, terwijl
de oorlog voortdurend verhooging der oude belastingen en invoering van nieuwe
noodzakelijk maakte, moest het volk de zware tijden doormaken der sociale revolutie,
die eene prijsverhooging te weeg bracht op bijna elk gebied en die niet minder pijnlijk
gevoeld werd, al weten de kortzichtige tijdgenooten, evenals onze B u c h e l l , het
vreemde verschijnsel aan de speculaties der gehate kooplieden.
Geen wonder, dat de gekwelde en uitgeputte Nederlander met heimwee terugdacht
aan den gouden tijd van vóór de troebelen, - een tijd, toen de belastingen ook wel
hoog waren en drukkend, maar toen daarbij het leven nog zoo onwaarschijnlijk
goedkoop was. Zeker, ook die tijden waren niet gemakkelijk geweest; maar de fantasie
der geplaagden versierde de zware jaren met een aureool en beschreef ze als eene
eeuw van overvloed en weelde, toen Nederland een deel scheen te zijn van de eilanden
der gelukzaligen. Allengs echter gewende men aan het leed, leerde men het
onvermijdelijke dragen. En de dagelijks terugkeerende ellende, de rampen, die het
volk moest verduren op elk gebied, bleken toen de barensweeën te zijn van een
nieuwen tijd. Het leed staalde de energie der natie, de prikkel deed haar ontwaken
tot een nieuw leven
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van voorbeeldelooze krachtsinspanning en grootheid. In den wedijver met de hooger
ontwikkelde broeders uit het zuiden, die het volk thans dagelijks om zich zag, voelde
het eerlang in zich ontwaken de kracht om grootsche daden te bestaan, grootscher
zelfs dan die, waardoor die zuidelijken den naam van hun land hadden beroemd
gemaakt door geheel Europa.
(Slot volgt.)
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Uit het leven van Aristophanes1)
Door Prof. Dr. J. van Leeuwen.
I.
De dagen, waarin de lang verbeide vrede een feit werd, waren de schoonste in het
leven des dichters na zijn kindertijd. De speren zouden dan inderdaad tot
wijngaardstaken dienen en de bazuinen tot unsters worden vervormd! De Niciassen
hadden de heillooze politiek der Cleons te niet gedaan. Geen wereldrijk zou er van
Athene uit beheerscht worden, maar een gelukkig volk zou er weder, als eertijds,
een menschwaardig bestaan leiden. De arme krijgers uit Sparta, die nu al meer dan
drie jaar in boeien waren gesloten, zouden eindelijk hun vaderland terugzien en er
ver-

1) Gedeelte van een binnenkort te verschijnen werk.
De jonge, hartstochtelijke blijspeldichter, die voor Athene alleen van aansluiting aan Sparta
heil verwachtte, had in het eerste, tienjarige tijdvak van den Peloponnesischen oorlog de
staatkunde der Atheensche krijgspartij met vinnigen spot bestreden op het tooneel, en
verheugde zich uitbundig toen in 421 de vrede van Nicias tot stand kwam. Zijn vreugde uitte
hij in het blijspel ‘den Vrede’. De Vredesgodin werd door de Attische landbouwers te
voorschijn getrokken uit het kerkerhol, waarin de oorlogsgod haar had opgesloten.
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halen dat ginds in Athene weder hunne wapenbroeders woonden, niet hunne
doodvijanden.
Hun wapenbroeders. Ja waarlijk, ook die hoop werd vervuld! De vrede werd op
den voet gevolgd door een bondgenootschap met Sparta. De krijgsgevangenen werden
in vrijheid gesteld...
En toen... toen barstte de zeepbel en de jeugd van den dichter was ten einde.
Het bleek dat de vrede ook in de werkelijkheid slechts een comedievertooning
was geweest. Niet de godin zelve, slechts haar hol en zielloos beeld was door de
Attische landbouwers aan het licht gebracht. Voortreffelijke, allerverstandigste
verdragen hadden N i c i a s en L a c h e s en de overige invloedrijke mannen der
behoudspartij tot stand gebracht, waaraan alleen dit ééne haperde... dat zij niet voor
uitvoering vatbaar waren. Nog nauwlijks gesloten, bleken zij waardeloos, omdat aan
de voorwaarden niet kon worden voldaan. Men was overeengekomen dat Amphipolis
aan Athene zou worden teruggegeven, maar het wilde zich niet laten teruggeven.
Men was overeengekomen dat het grenskasteel Panactum door de Boeotiërs aan
Athene zou worden afgestaan: de Atheners konden slechts een puinhoop in ontvangst
nemen. Men was overeengekomen dat de Atheners zich uit P y l u s en andere door
hen bezette plaatsen zouden terugtrekken, maar reeds na enkele dagen gevoelden zij
berouw dat zij de krijgsgevangenen hadden losgelaten en behielden verder wat zij
nog hadden, tot de wederpartij aan hare verplichtingen zou hebben voldaan. Men
was overeengekomen... ja, met woorden, op schrift, niet met het hart. Sparta was
eerlijk genoeg... voorshands, en de meerderheid die thans te Athene regeerde meende
het ook wel oprecht; maar Sparta's bondgenooten waren van den vrede niet gediend
en zagen in het nieuwe verbond een bedreiging van eigen onafhankelijkheid. En te
Athene had de krijgspartij zich in het onvermijdelijke slechts noode geschikt...
voorshands en in de hoop op beter dagen.
Voor vijftig jaar waren vrede en bondgenootschap aan-
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gegaan, geen vijftig dagen bleven zij van kracht. Ja, bestaan bleven zij nog jaren
lang, maar slechts in schijn. Helpen zou men elkander, maar men gevoelde slechts
wangunst en wantrouwen; er was geen gemeenschap van belangen. De beide
bondgenooten gingen elkander al spoedig benadeelen waar zij maar konden, al bleven
zij dan tot 414 bondgenooten heeten.
Zoo had de staatkunde van N i c i a s geleid tot dezelfde uitkomst als, een
menschenleeftijd vroeger, die van C i m o n . Toen Athene en Sparta elkaar weer
eerlijk zouden gaan liefhebben en broederlijk bijstaan, toen bleek eerst recht duidelijk
dat die broeders elkander niet konden verdragen. Van verre ging het nog, - zoolang
het ging! - maar in elkanders nabijheid gebracht, balden zij aanstonds de vuisten en
begluurden elkaar met grimmige blikken.
De roem van N i c i a s den vredestichter kon dus al evenmin beklijven als die van
C l e o n den vechtgeneraal. De man van het weldoordachte nietsdoen had geen
duurzamer voordeelen te toonen dan degeen die steeds tot doortasten en volhouden
had aangezet, en er bleef plaats voor een echten leider van Athene's staatkunde.
Och of er zich toen een had opgedaan, - een die waardig was het erfdeel van
P e r i c l e s te aanvaarden! Och of degeen, dien de goden tot die grootsche taak
geroepen hadden, aan zijn roeping had beantwoord! Alle gaven had het lot den neef
van P e r i c l e s in de wieg gelegd, - alleen de beste niet. Om te kunnen leiden en
heerschen ontbrak hem niets - dan de macht zichzelf te beheerschen. Schoonheid en
jeugdige kracht, rijkdom en glans van een oud adellijken naam, vernuft,
welsprekendheid, doorzicht, moed en bovenal het grootste voorrecht van den
staatsman, de gelegenheid om van zijn gaven gebruik te maken, àlles had hij, alleen
geen beginselen. Zoo werd het leven hem een spel, een geniaal spel, maar gespeeld
naar den luim van het oogenblik en de inblazingen der zelfzucht; en de man, die als
geen ander in staat zou zijn geweest zijn vaderland te redden, heeft meer dan iemand
anders zijn val verhaast. Met Athene's ongekroonde - of gekroonde! -
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koning is A l c i b i a d e s geworden: als Athene's verloren zoon staat hij te boek.
De brooddronken neef van P e r i c l e s bleek intusschen al spoedig voor een
N i c i a s wel degelijk portuur te zijn - en meer dan dat! N i c i a s de bezadigde werd
in ongelooflijk korten tijd door den losbol A l c i b i a d e s in de schaduw gesteld. En
A l c i b i a d e s , dat beteekende hervatting der staatkunde van C l e o n : niet mèt maar
tégen Sparta! Een verbond met Argos en zijn Arcadische bondgenooten kwam door
zijn sluwheid tot stand en de Spartanen kregen nu in de Peloponnesus zelf de handen
vol. In 418 stonden zij te Mantinea tegenover een sterk leger, in welks gelederen
zich ook dertienhonderd van hun eigen ‘bondgenooten,’ de Atheners, bevonden.
Dáár, in de onmiddellijke nabijheid van hun eigen gebied, werden zij thans tot een
veldslag, den belangrijksten van den ganschen oorlog, gedwongen. En ja, zij bleven
overwinnaars, maar.... met moeite.
Zoo was het oorlogsvuur opnieuw ontbrand en ook de partijtwisten te Athene
waren weder opgeflikkerd. Weder zweepte de haat burgers op tegen burgers en
maakte hen blind voor het landsbelang, en in dien strijd werden de beste krachten
van den staat onnut verbruikt. Er was geen vastheid, geen éénheid van leiding; de
tegenstanders belemmerden elkander onophoudelijk, en de maatregel die in het jaar
417 werd genomen tot herstel der eendracht, liep op een klucht uit. Door het
ostracisme dacht men A l c i b i a d e s voor tien jaar eervol uit den staat te verwijderen,
maar toen het tot stemmen kwam, bleek de jonge man den ouderen te slim geweest:
ten gevolge van een overeenkomst tusschen beider partijgangers werd niet
A l c i b i a d e s in ballingschap gezonden, maar.... wie dan wel? N i c i a s dan? Neen,
ook hij niet, maar.... H y p e r b o l u s de lampenman. A l c i b i a d e s was een lastigen
partijgenoot kwijtgeraakt en stond vaster dan tevoren.
Het arme Melos ervoer het een jaar later. Dat Dorische staatje, waaraan niets kon
worden verweten dan dat het op een eiland lag, kreeg van de Atheners zonder eenige
aanleiding bevel zich bij hen aan te sluiten; onzijdig mocht
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het niet langer blijven: de zee was van Athene en wat daarin lag moest Atheensch
zijn.... of worden. Zoo vond de leer van den sophist T h r a s y m a c h u s , dat ‘recht’
is: ‘het belang van den sterkere,’ haar toepassing. Als leermeester van zijn Losbol
had A r i s t o p h a n e s dezen in zijn eerstelingswerk gehekeld: zulk een losbol leidde
thans Athene's staatkunde.
Toen de Meliërs weigerden zich met Athene tegen hun stamgenooten te verbinden,
volgde de belegering en eenige maanden later, na al de ellenden van den hongersnood,
de overgave op ongenade,.... want van genade zou geen sprake zijn! - De mannen
werden gedood, de vrouwen en kinderen verkocht, de grond aan vijf honderd
Atheensche volkplanters toegewezen. Weder was een oude, bloeiende, vreedzame
staat verdelgd.
Het volgende jaar wist A l c i b i a d e s zijn medeburgers te bewegen tot een veel
belangrijker krijgstocht, die Syracuse en vervolgens geheel Sicilië onder Athene's
heerschappij moest brengen. Waar de zee was, daar was Athene. Maar toen de trotsche
vloot gereed lag, met talrijke landingstroepen aan boord, toen trof den jongen veldheer
de Nemesis. Op het toppunt van aanzien en invloed werd hij het slachtoffer van de
kuiperijen zijner tegenstanders, wien zijn lichtzinnig gedrag allergevaarlijkste wapens
in handen had gegeven. Van heiligschennis beschuldigd, week hij, die zijn vijanden
en de Atheensche rechtbanken kende, wijselijk uit.... en ging naar Sparta. Voortaan
was hij Athene's felste vijand.
De reusachtige onderneming, die onder zijn bekwame leiding allicht tot een goed
einde zou zijn gebracht en voor Athene rijke hulpbronnen had kunnen ontsluiten,
was door zijn val tot onvruchtbaarheid gedoemd, want aan haar hoofd stond nu ....
N i c i a s ‘de treuzelaar’, zooals onze comicus - zijn partijgenoot - hem heeft genoemd:
N i c i a s , de veldheer tegen wil en dank, die veel liever zou zijn tehuis gebleven,
thans als tien jaar vroeger, toen hij C l e o n in zijn plaats naar Pylus liet gaan; die
het be-
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vel alleen dáárom had aanvaard omdat hij, door ondervinding wijzer geworden, zich
niet weder, als toen, belachelijk wilde maken; die den tocht had ontraden en nòg eens
ontraden, en zich dus, men begrijpt met hoe groote geestdrift aan het hoofd der
troepen stelde. N i c i a s , wiens krijgsplannen - het woord is van den generaal die
tegenover hem stond - waren: ‘plannen om den strijd te vermijden’, - die wachten
zou en overleggen, nadenken en onderzoeken en nogmaals nadenken, àlles.... alleen
niet handelen, totdat er niets meer te handelen of te redden zou vallen.
Zoo voer dan Athene's armada in den zomer van 415 haar verderf te gemoet. Hij
die den tocht had beraamd zou weldra haar ondergang voorbereiden.

II.
In de dagen die op den vrede van N i c i a s volgden gingen onzen dichter de oogen
open voor de staatkunde zijner partijgenooten, en leerde hij afstand te doen van zijn
liefste verwachtingen. Na tien jaren was het dan bereikt, het doel waarnaar hij zoo
hartstochtelijk had gestreefd.... en nu het bereikt was, nu bleek het beloofde land een
barre zandwoestijn.
De veerkracht van den jongen man werd niet gebroken: hij was nog niet bejaard
genoeg om den levenslust te verliezen, en zijn genie verstierf niet; maar het ideaal
zijner jeugd was vervlogen, en ontgoocheld staarde hij op het jammerlijk gedoe om
zich heen. Hij kon zich geen illusies meer maken omtrent de lieden die hij eenmaal
hoog had gesteld; hun onbeduidendheid, hun onoprechtheid, hun enghartige zelfzucht
lagen nu voor hem open.
Zes jaar lang, de jaren tusschen den vrede en den tocht naar Sicilië, zwijgt voor
ons de muze van A r i s t o p h a n e s , - de blijspelen die in die jaren ontstaan mogen
zijn kennen wij niet, - en als haar geluid weder wordt vernomen, klinkt het geheel
anders dan in de dagen toen zij zong van den gelukstaat, waarin de leeuw met het
lam zou
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verkeeren. Voortaan prijst zij geen heelkruiden meer aan voor de wonden des
vaderlands en waagt het niet meer de toekomst te voorspellen.
De toekomst.... had Athene nog een toekomst? De dichter durfde zich nauwlijks
nog die vraag te stellen en wendde zijn blik maar liefst van het terrein der staatkunde
af.
Waarheen dan?
Wend hem dáárheen, o dichter, waar uw ware vaderland ligt! Daarheen, waar gij
het van uw knapentijd af onbewust hebt gezocht. Niet op den stuggen bodem der
werkelijkheid was het land uwer droomen te vinden, het land van vrede en geluk; in
het rijk der verbeelding lag het, en het ligt er nòg. Daar zijn geen knellende banden,
geen strijd is daar en geen haat, geen leed en geen boosheid; geen stormen teistren
daar het lentegroen, geen winterrijp verzengt der bloemen pracht; in wolkelooze
klaarheid ligt het uitgebreid en blinkende lichtgloed bestraalt het. Dat is der
hemelingen woonstede, waarvan uw H o m e r u s heeft gezongen, waarheen hij u
den weg heeft gewezen, hij, de blinde ziener uit het grijs verleden. Volg hem en gij
zult er toegang vinden als hij, als hij zult gij er vrij en gelukkig zijn, gij hoort er
tehuis als hij. Daar heeft de muze hem ingefluisterd wat hij spreken moest: zij zal
het ook u in het hart geven.
Op den eersten tooneelwedstrijd, die na het officiëele einde van den oorlog te Athene
werd gehouden, had de comicus P h e r e c r a t e s eenige menschenhaters ten tooneele
gebracht, die uitweken naar de wildernis, om dáár het geluk te zoeken, dat in het
vaderland niet meer was te vinden. Dat klonk ànders dan het gejubel, waarmede nog
geen jaar tevoren in het blijspel van A r i s t o p h a n e s de verschijning der vredesgodin
was begroet! Thans heeft ook A r i s t o p h a n e s geleerd zoo te denken als de
menschenhaters van P h e r e c r a t e s . Weg uit al de laagheid en zotheid, die hem
tegen de borst stuit! Weg naar de onbedorven natuur! En zijn fantasie slaat weder
de wieken uit en voert hem ver van zijne medeburgers, naar de wildernis.
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Maar niet naar de wildernis van P h e r e c r a t e s , waar het leven nog ondraaglijker
is dan zelfs in Athene op zijn slechtst; neen, naar het vriendelijk loofdak der bosschen,
waar het vogelvolk zijn onbezorgd bestaan slijt. H u n na in beemd en struweel! hun
na in het luchtruim, waar zij op rappe wieken onbelemmerd rondzweven! Niet het
moordgehuil van roofgediert of kannibalen klinkt den dichter uit het oerwoud toe,
maar zoet gekweel. Daar, begeleid door het schallende lied der koningin van het
vogelenland, vrouw Nachtegaal, daar sticht hij voor de kinderen zijner verbeelding
een staat, daar leent hij hun de vleugels zijner eigen fantasie - en in de wolken wordt
hun rijk gegrondvest, het machtige nieuwe Rijk van het Midden, hoog boven het
gewroet der aardbewoners. Aan de vogels behoort de toekomst en de
wereldheerschappij. De eigenwijze menschen hebben afgedaan.
Ook de goden hebben afgedaan. Ook zij zijn door den dichter bij zijn koene
wereldhervorming niet ongemoeid gelaten. Niet alleen de maatschappij der nietige
stervelingen, ook die der Olympiërs is cijnsplichtig geworden aan den Vogelstaat,
welks nieuwe vorst, de Athener P l a n n e n m a k e r - alleen uit Athene kon de
vooruitgang komen! - den scepter der wereldheerschappij en den bliksem van Z e u s
overneemt en met de dochter zelve van Z e u s , de bekoorlijke jonkvrouw
H e e r s c h a p p i j , in den echt wordt verbonden.
Het blijspel eindigt dus, evenals de zeven jaar oudere ‘Vrede’, met bruiloftslied
en bruiloftstoet. Doch bij die gelijkheid, hoe groot verschil! - het verschil tusschen
den naïeven optimist van voorheen en den ontgoochelden twijfelaar van thans. De
dichter van den ‘Vrede’ stond op den bodem van het geloof zijner kinderjaren, de
dichter van de ‘Vogels’ gelooft nog slechts in zijne kunst en zijne roeping tot
kunstenaar. In zeven jaar, zegt men, wordt de mensch vernieuwd: A r i s t o p h a n e s
is inderdaad in de jongstverloopen zeven jaren een ander man geworden. Aan het
‘vrede op aarde’ te gelooven heeft hij verleerd, en ook zijn geloof aan de goden die
‘in de menschen een
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welbehagen hebben’ is niet ongeschokt gebleven. Aan het einde van zijn ‘Vrede’
keerden geluk en welvaart op de aarde weder; de feeststoet der landlieden trok weder
naar Attica's velden, en ook de Olympiërs zouden wederkeeren uit de ongenaakbare
diepten des heel als, om voortaan weder uit het paleis van Z e u s de wereld te
besturen: - aan het einde der ‘Vogels’ zijn de goden zoowel als de menschen vazallen
geworden van den grooten Avonturier der toekomst, en diens bruiloftstoet zweeft
op vogelwieken het luchtruim in.
Ook het nòg twee jaar oudere stuk, de ‘Wolken’ dringt zich ter vergelijking aan
ons op. De domme boer, die uit het gekkenhuis der philosophen het denkbeeld had
meegedragen dat Z e u s van den troon was gestooten, werd door de toeschouwers
hartelijk uitgelachen en ten slotte werden de godenverachters in hun Denkerij levend
verbrand: - door den held der ‘Vogels’ wordt Z e u s inderdaad ontzet uit het
wereldregiment. In het koor der ‘Wolken’ had A r i s t o p h a n e s de hersenschimmen
van de moderne geleerdheid en het moderne ongeloof verpersoonlijkt: de
hoofdpersoon van het nieuwe tooneelstuk kiest zelf in de wolken zijn woonstede.
Zoo hangt het vriendlijke, bekoorlijke, luchthartige sprookje van den vogelstaat evenals die staat zelf - in de lucht, in het ijle niet der ontkenning van wat den
dichter-dweper jaren lang heilig was geweest. In onschuldige scherts, met ware
vroomheid niet strijdig, had de dichter van den ‘Vrede’ zijn reuzenkever ten tooneele
gebracht: gansch anders klinkt zijn spot over het godengezin in de ‘Vogels’. Het
woont wel weder in het paleis van Z e u s , maar het heerscht er niet meer als voorheen.
Z e u s is nu werkelijk door de moderne beschaving onttroond.
Zeker, dat alles moet men niet te hoog opnemen! Geen prediker of wijsgeer is er
aan het woord, maar een blijspeldichter, die niet betoogen wil maar vermaken, zichzelf
en anderen voor een wijle onttrekken aan de
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beslommeringen van den dag. Hier wordt slechts gelachen, en geen verstandig
toeschouwer vraagt na afloop van het stuk hoe het nu verder zal gaan. Het is alles
scherts, ragfijne, allergeestigste scherts in keurigen dichtvorm: maar tien jaar tevoren
had A r i s t o p h a n e s zoo niet kùnnen schertsen. Met zijn illusies en zijn vertrouwen
op de menschen heeft hij, als naar men zegt D i a g o r a s ‘de atheïst’, zijn geloof
verloren.
De ‘Vogels’ werden in Maart 414 ter gelegenheid van de Groote Dionysia ten tooneele
gebracht, op naam van C a l l i s t r a t u s . Den eersten prijs behaalden de
‘Feestgenooten’ van A m i p s i a s ; aan de ‘Vogels’ werd de tweede toegekend, de
derde aan den ‘Kluizenaar’ van P h r y n i c h u s . Deze dichter had aan een knorrigen
menschenhater als T i m o n de hoofdrol gegeven en dus een soortgelijk onderwerp
behandeld als dat van de ‘Vogels’, maar op geheel andere wijze.
Het met den hoogsten lof vereerde blijspel van A m i p s i a s is weggezonken in
den nacht der vergetelheid: het door de kunstrechters ‘tweederangs’ geoordeelde
werk van A r i s t o p h a n e s is een der meest gelezen en bewonderde dichtwerken
gebleven tot heden toe.
Was, evenals bij de opvoering der ‘Wolken’, de scherts te fijn geweest om
aanstonds door de schouwburggangers op den juisten prijs te worden gesteld? Of
had men het toekruid der staatkundige zinspelingen al te zeer gemist en had
A m i p s i a s den smaak van het publiek beter weten te treffen? Merkwaardige smaak
in elk geval! In geen ander blijspel heeft A r i s t o p h a n e s zooveel afwisseling weten
te brengen voor oor en oog, geen is rijker aan vermakelijke tooneelen, vernuftige
invallen, keurige liederen. En de dichter had zich de onaangename ervaring ten nutte
gemaakt die hij bij de opvoering der ‘Wolken’ had opgedaan: het koor zijner
luchtbewoners was ditmaal niet vaal als theorieën en bespiegelingen, maar vervulde
de sprookjeswereld van het blijspel met de bekoring zijner vormen en kleuren. Zoowel
aan den verwenden smaak der meest
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ontwikkelden als aan de lagere eischen der kijkgrage menigte werd ruimschoots
voldaan door dat koor in bonten vedertooi, den rozerooden Flamingo met grillig
gewrongen nek, den fiergekuifden Hop, den met de gloeiende tinten van het zonneland
prijkenden Goudfaisant en zooveel andere uitheemsche en inlandsche vogels in rijke
verscheidenheid! En dan het bodeverhaal van den muurbouw der wolkenstad! En
het bezoek van I r i s , de bodes der goden! En dat van P r o m e t h e u s den godenhater,
den hemelschen T i m o n ! En het godengezantschap dat over een verdrag komt
onderhandelen! En zoovele verrassende kijkjes op de in vogelvlucht aanschouwde
wereld! De vogels de eerstelingen der schepping, - het vogelrijk het oudste op aarde,
- de vogels de vrije en gelukkige kinderen der natuur, zij alleen....
Wat een meesterwerk is in de ‘Feestgenooten’ te loor gegaan, of.... wat dwaze
rechters waren het, die in Maart 414 bij den blijspelwedstrijd het oordeel velden, en
de ‘Vogels’ van A r i s t o p h a n e s , evenals zijn ‘Wolken’, lager stelden dan de
producten van een A m i p s i a s .

III.
Het scheen wel dat door den val van A l c i b i a d e s alle booze geesten te Athene
waren wakker geroepen. De huichelarij, die onder het masker van vroomheid de
menigte opruit tegen staatkundige tegenstanders, vierde daar hoogtij. In het
monsterproces wegens heiligschennis werd niet A l c i b i a d e s alleen betrokken,
maar een gansche reeks mannen en jongelingen uit de aanzienlijkste geslachten, wier
rijen in de krijgsjaren reeds zoo onrustbarend waren gedund! Een vroom volk waren
de Atheners, en het was hun schoonste eernaam: van die vroomheid werd nu
schandelijk misbruik gemaakt; de laster bloeide en voor aanbrengers was grof geld
te verdienen. En vrijheidlievend waren de Atheners: ook van die tweede hoofddeugd
werd door handige intriganten partij getrokken om hun vijanden onschadelijk te
maken. De baldadigheid van een troep
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opgewonden pretmakers, die 's avonds laat na afloop van een feest de kracht hunner
wandelstokken hadden beproefd op de hermes-zuilen aan den openbaren weg, wist
men op te blazen tot een aanslag op den godsdienst en de vrijheid; de ergerlijke grap
werd in felle redevoeringen gebrandmerkt als een poging tot omverwerping van den
staat.
‘Heiligschennis en tirannie’, dat waren de groote woorden, die der menigte
onophoudelijk in de ooren gonsden. ‘De tirannie’, dat woord was genoeg om de
Atheners, die in A l c i b i a d e s reeds sinds verscheiden jaren een toekomstigen
P i s i s t r a t u s meenden te zien, hun bezinning te doen verliezen. ‘Het verminken
der godenbeelden door onbekend gebleven booswichten was het geheimzinnig begin
der omwenteling; A l c i b i a d e s en zijn kornuiten zaten er achter: de slagen, die de
hermes-beelden hadden beschadigd, golden den staat zelf’... Wat vindt er al niet
geloof bij de volksmenigte, als gewetenlooze drijvers haar beste eigenschappen weten
te misbruiken voor hun eigen zelfzuchtige bedoelingen. Hoe zotter en
onwaarschijnlijker, hoe beter!
En terwijl zoo in Athene het openbare leven werd vergiftigd door haat en
wantrouwen, en ginds op Sicilië de kern der burgerij onder N i c i a s den voorzichtige
zich oefende in niets doen, werd ook in het oosten met vuur gespeeld. Al was tusschen
Athene en Perzië nimmer een officiëele vrede tot stand gekomen, sinds een
menschenleeftijd bestond toch, bij onderhandsche afspraak, een verhouding die van
vrede feitelijk niet verschilde; Athene had van ondernemingen tegen Aegypte of
C y p r u s of andere onderdanen des konings afgezien en Perzië had zijn oorlogsvloot
teruggetrokken uit de Grieksche wateren. Thans kwam aan dien toestand een einde;
de Cariërs vielen van Perzië af en vonden te Athene ondersteuning. Daarmede was
de krijg tegen Perzië hervat1)).
Ook tachtig jaar vroeger hadden de Atheners hulp verleend aan opstandelingen in
Klein-Azië, en die vermetele

1) Andocid. III § 29.
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daad had den grooten oorlog veroorzaakt: thans ging het anders. Er was dan ook
inmiddels heel wat gewijzigd! Was Athene niet meer het Athene van M i l t i a d e s ,
Perzië was evenmin nog het Perzië van D a r i u s d e n G r o o t e . De satrapen van
den tweeden D a r i u s streden met andere wapenen! En de ‘gouden boogschutters’
van T i s s a p h e r n e s en P h a r n a b a z u s zouden het doel bereiken, waarvoor
eertijds de ijzeren schichten waren te kort geschoten. - ‘Een schoft wie aast op het
goud der barbaren!’ riep vol verontwaardiging de hoofdpersoon in de ‘Acharniërs’,
de man naar het hart van A r i s t o p h a n e s : -zulke schoften waren het die voortaan
in de Grieksche staatkunde de hoofdrollen zouden vervullen. Zulk een schoft werd
A l c i b i a d e s , zulk een schoft was de Spartaan L y s a n d e r , de erfgenaam der
plannen van B r a s i d a s ; zulk een schoft was die C l e a r c h u s , die uit de Anabasis
van X e n o p h o n aan elk bekend is, en X e n o p h o n zelf was niet anders; zulk een
schoft zou later de groote C o n o n blijken, als Athene's muren voor rekening van
Perzië door hem werden herbouwd.
Ruim twee jaar nadat de groote tocht naar Sicilië was aangevangen, vonden leger en
vloot er hun algeheelen ondergang. Was door A e s c h y l u s indertijd met geniale
overdrijving X e r x e s ten tooneele gebracht als een vluchteling, die met gescheurd
gewaad en ongewapend terugsloop naar zijn vaderstad, nadat zijn gansche heir in
het verre westen was verdelgd, het groote leger der Atheners had inderdaad dat lot
ondergaan en ook de aanvoerder was niet ontkomen; slechts enkele toevallig ontsnapte
manschappen zagen hun geboortegrond terug.
Het laatste krijgsplan van N i c i a s was aan zijn vorige gelijk geweest. Toen na
allerlei tegenspoeden het opgeven der onderneming dringend noodzakelijk was
geworden, toen niet langer van overwinningen maar alleen nog van lijfsbehoud sprake
kon zijn en alles was in gereedheid gebracht voor den terugtocht naar het vaderland,
toen, terwijl ieder uur vertoef nieuwe gevaren bracht.... toen vond er een
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maansverduistering plaats en de waarzeggers eischten dus een uitstel van drie maal
negen dagen, het hoog heilige getal! De troepen zeiden het hun vol overtuiging na
en N i c i a s dacht er niet aan den wil der goden te trotseeren.
In die dagen van angstig afwachten werd Athene's gelukster voor goed verduisterd;
de laatste kans op redding liet de vroomheid van N i c i a s en zijn Atheners
ontglippen.....
‘Neen, hun onkunde!’ zegt P l u t a r c h u s of P h i l o c h o r u s : ‘zij hadden behooren
te weten dat een maansverduistering alleen voor wie aanvallend optreden een slecht
voorteeken is, maar gunstig voor wie een terugtocht beramen; immers, om te
ontsnappen is de duisternis geschikter dan het licht. Als de vorige waarzegger, de
knappe S t i l b i d e s , nog maar had geleefd!’
‘Hun onkunde!’ zegt ook, met een droeven glimlach, de hedendaagsche lezer, als
hij aan dit gedeelte van het geschiedverhaal is gekomen, waarin T h u c y d i d e s den
jammertocht heeft geboekstaafd. Och of de Niciassen wat meer hun voordeel hadden
gedaan met de kennis der sophisten! Mocht al S o c r a t e s niet, - zooals de
blijspeldichter hem in zijn ‘Wolken’ had beschreven, - ‘met open mond de Maan
aan 't firmament begluren’, anderen hadden sinds lang haar wegen nagegaan; de tijd
toen zij grillige danspassen scheen te beschrijven tusschen de sterren van het
hemelgewelf, lag in het verre verleden. Wat een maansof een zonsverduistering was
kon ieder weten, die de ‘moderne geleerdheid’ niet alleen bespotting waard vond,
en wie de vroomheid der Atheners verstandig en welmeenend wilde leiden, behoefde
hen niet ter prooi te laten aan het onnoozele bijgeloof, dat in de donkere vlak daar
op de maanschijf de schaduw des onheils zag. Ja had S t i l b i d e s nog maar geleefd!
die zou den Atheenschen krijgers voor Syracuse wel hebben beduid dat het licht van
het geluk altijd blijft schijnen voor wie het weten op te zoeken!
Toen A r i s t o p h a n e s het levenseinde vernam van N i c i a s en zijn leger, van
dien N i c i a s , in wien hij eenmaal den man der toekomst en Athene's redder had
gezien,
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zal hij zich wellicht zijn spot over de nuttelooze wijsheid der sterrekijkers met eenige
schaamte hebben herinnerd. Een jaar tevoren had hij nog in de ‘Vogels’ zich vroolijk
gemaakt over M e t o n , den voortreffelijken bouwkundige, wiskundige en
sterrekundige, die aan Athene een drinkwaterleiding en een behoorlijken kalender
had verschaft. De man van den ‘vierkanten cirkel’ en de ‘rechte bogen’ was onder
het schaterend gelach der toeschouwers met de zweep weggejaagd uit de Vogelstad,
toen hij daar zijn diensten kwam aanbieden. Och ja, ‘het getal π’ heeft dan ook niets
aantrekkelijks voor een dichter, en voor onontwikkelden even weinig. Van de
wetenschap moesten de wolkenbewoners niets hebben, maar waartoe onwetendheid
en bijgeloof leidden, was nu aan het slot van het treurspel daarginds voor Syracuse
op vreeslijke wijze gebleken.
Gelijk in het oosten, zoo beteekende ook in het westen de achteruitgang van Athene's
macht en invloed: het veld winnen der niet-Grieken. De waarschuwing van
P e r i c l e s , zich in geen nieuwe ondernemingen te storten eer de strijd met Sparta
was uitgevochten, mocht te kwader ure in den wind zijn geslagen, het streven der
C l e o n s en H y p e r b o l u s s e n en nu laatstelijk dat van A l c i b i a d e s mocht voor
uitvoering niet vatbaar zijn geweest en hun staatkunde die van waaghalzen zijn
gebleken, zij was toch uitgegaan van een gezond beginsel. Slechts éénheid kon den
Grieken veiligheid waarborgen tegenover het buitenland en alleen door Athene kon
een bolwerk worden gesteld tegenover het barbarendom. Of een onafhankelijk Hellas
met Athene tot hoofdstad, òf de onafhankelijkheid der Hellenen op zijn best een
schijn! Het bleek ook op Sicilië al spoedig maar al te duidelijk. Niet aan de vrije en
zelfstandige ontwikkeling der Grieksche steden op dat eiland kwam de mislukking
der Atheensche veroveringsplannen ten goede, maar aan de Puniërs. Vier jaar na den
ondergang van N i c i a s en de zijnen vatte C a r t h a g o zijne staatkunde weder òp
daar waar zij zeventig jaar te voren was blijven steken; H a n n i b a l G i s g o n 's
zoon, de kleinzoon van dien
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H a m i l c a r , die in 480, het groote vrijheidsjaar der Grieken, bij Himera was
verslagen, kwam de oude schande wreken. Het bloeiende Selínus werd uitgemoord
en verdelgd: Syracuse kon zijn bondgenoot niet beschermen tegen de wreede horden.
Te Himera dezelfde gruwelen Ook Agrigentum - een stad van tweemaal
honderdduizend inwoners! - werd verwoest, Gela en Camarína insgelijks. De
bevolking dier drie steden kon in wilde vlucht althans het vege lijf redden, en voor
Syracuse stieten de Carthagers het hoofd. Die stad, gelukkiger dan Athene, vond
juist bijtijds een meester, die het vele jaren met harde, ja, maar ook met vaste hand
zou leiden; de vijfen-twintigjarige D i o n y s i u s is Syracuse's redder geworden,
zooals de jeugdige A l c i b i a d e s - indien hij zijn gansche volk om zich had weten
te vereenigen - de redder van Athene had kunnen worden. Maar al bleef Syracuse
behouden, Sicilië's zuidrand en de helft van zijn noordrand werd Carthaagsch gebied.
Langs de kusten gaven rookende puinhoopen den weg aan, waarlangs de Grieksche
beschaving door de barbaren was teruggedrongen.
Neen, onzin was het niet geweest, wat Athene's vloten naar de Siciliaansche wateren
had gevoerd!
Gelijktijdig met Athene's macht werd in het laatste tijdperk van den
Peloponnesischen krijg die van Sicilië gefnuikt, en de kans op een Middellandsche
zee onder Grieksche opperheerschappij ging voorgoed verloren.
Hoe werd te Athene het bericht opgenomen dat vloot en leger vernietigd waren?
Bewonderenswaardig is de geestkracht, waarvan in die droeve dagen de zwaar
getroffen burgerij blijk gaf, en treffender nog dan het beroemde verhaal, waarin
T h u c y d i d e s den ondergang van N i c i a s en de zijnen heeft beschreven, is hetgeen
hij mededeelt omtrent den indruk, dien de onheilstijding te Athene teweegbracht.
Nadat ongeloof voor woede, woede voor wanhoop, wanhoop voor bezinning had
plaats gemaakt, besloot men niet bij de pakken te blijven neerzitten. De vloot der
vijanden kon
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ieder oogenblik voor de haven verschijnen: - dat zij het niet deed, was een dier
onbegrijpelijk gunstige wendingen van het lot, waarvan de comicus vroeger placht
te beweren dat de goden altijd weer bijtijds ten goede schikten wat de Atheners in
de war hadden gestuurd1). Waren de vijanden zelf te Athene het bericht komen brengen
van den afloop der onderneming tegen Sicilië, er zouden geen schepen en geen
manschappen zijn geweest om hen af te weren. Thans bleef er tijd tot nadenken en
nobel hebben de Atheners er gebruik van gemaakt. Ledig de dokken? - een nieuwe
vloot werd op stapel gezet. Ledig de schatkist? - men had nog het reservefonds, dat
door P e r i c l e s voor dagen van uitersten nood was ter zijde gelegd. Athene's
zeelieden dood? nieuwe werden aangeworven en geoefend. De vijand had zich te
Deceléa in het hart van Attica genesteld, op enkele uren afstand van Athene zelf? te zorgvuldiger zou men de muren bewaken; de stad mocht voortaan een legerkamp
gelijken, zwichten zou men niet! Tal van slaven liepen tot den vijand om aan hun
meesters te ontsnappen? - des te minder monden bleven er in de stad te voeden. Chius
- Athene's laatste zelfstandige bondgenoot! - en Lesbus en Rhodus en de steden aan
de Aziatische kust vielen af? - Athene's muren stonden nog, en al ging ook zelfs
Euboea verloren, wat vandaag of morgen kon gebeuren, de zee bleef toch open: dáár
zou men zich blijven handhaven!
Maar niet alle Atheners dachten zoo. Er was steeds een partij van ontevredenen,
voor wie een zeebeheerschend Athene beteekende: tot een machtelooze minderheid
te behooren. Die de ‘gevloekte volksregeering’ van hun eigen staat feller haatten dan
eenigen buitenlandschen vijand. Die geen uitzicht hadden tot aanzien te geraken,
tenzij dan in een van Sparta afhankelijk, tot den rang van een vastelandstaatje
teruggebracht Athene. Degenen die in 415 zoo handig van een kwajongensaardigheid
hadden partij getrokken om A l c i b i a d e s ten val te brengen, zagen nu

1) Wolk. 587.
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het oogenblik nabij waarop de leiding der zaken aan hen zou komen.
Maar nog was het hun tijd niet. Aan het hoofd der regeering werd door de burgerij
een buitengewoon college van tien leden gesteld en met onbeperkte volmacht
voorzien; de nieuwe, met koortsachtigen spoed gebouwde en bemande vloot leverde
eenige niet ongelukkige gevechten, en - wat nog meer waard was of althans scheen
- degeen die drie jaar lang zijn vaderland alle mogelijke afbreuk had gedaan,
A l c i b i a d e s de karakterlooze, geraakte met zijn nieuwe vrienden in onmin. Hij
had de aan het Spartaansche hof hem bewezen gastvrijheid beantwoord door de
koningin tot zijn minnares te maken. Hij begaf zich nu naar Tissaphernes en... knoopte
onderhandelingen aan met de bevelhebbers der Atheensche vloot. Zou het hem
mogelijk zijn, door Perzië met geld ondersteund, de Peloponnesiërs te verslaan en
daarna zich op te werpen tot tiran van Athene? tòch nog, na al wat er was gebeurd?...
Waarom niet? Was ook P i s i s t r a t u s niet uitgeweken en toch ten slotte in zijn
vaderstad heer en meester geworden?
Natuurlijk sprak A l c i b i a d e s tot de vertegenwoordigers der Atheensche regeering
niet van zijn hoop op de alleenheerschappij, maar alleen van de kans op Perzische
subsidies door zijn bemiddeling en van zijn wensch om weder het vaderland te dienen.
Slechts enkelen - zooals de schrandere en even weinig als hij zelf door beginselen
belemmerde P h r y n i c h u s - begrepen wat er aan zijn voorstellen ten grondslag
lag. Bij P i s a n d e r en andere machthebbenden vonden zij een gunstig onthaal.
Zoo werd de verzwakte en verarmde staat beloerd door binnen- en buitenlandsche
vijanden, en door inwendige verdeeldheid dreigde te worden voltooid wat door het
zwaard des vijands was begonnen.

IV.
Het strekt A r i s t o p h a n e s tot eer dat hij in die dagen van gevaar zich niet, als in
het jongst verloopen
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tijdvak, walgend heeft afgewend van de werkelijkheid, maar opnieuw, als voorheen,
heeft getracht zijn medeburgers ten goede te raden.
Ten goede. Dat wil nu, evenals vroeger, voor hem zeggen: tot den vrede. Maar
zijn stem klinkt anders dan eertijds. Hij koestert reeds lang geen jongensillusies meer
omtrent de onbaatzuchtigheid der vredespartij of Sparta's welwillendheid. Hij begrijpt
nu dat het niet van Athene alleen afhangt of er rust zal heerschen in het groote
Grieksche gezin. Hij pleit niet langer bij verblinde medeburgers voor een miskend
Sparta: hij pleit thans tégen Sparta en Corinthe en Thebe en tegen de staatkundigen
van zijn eigen land voor wat er ginds zoowel als in Athene waard is behouden te
blijven, voor hetgeen te goed is om te verdwijnen in het vratige oorlogsvuur, dat
reeds zooveel heeft verslonden; hij pleit tegen de Hellenen voor Hellas zelf en zijn
beschaving, voor het erfdeel der vaderen en het geluk van den huislijken haard, - aan
de boorden van den Eurótas en den Isménus zoowel als van den Ilissus. En dieper
ziet de blik van den veertigjarigen dan eertijds die van den jongeling was
doorgedrongen. Onder het grillig flikkerend kleurenspel der golven van den
levensstroom bespeurt hij thans den vasten bodem der bedding; temidden van de
verwarrende veelheid der verschijnselen richt hij het oog op wat blijft, wat den
enkeling met zijn omgeving, met het verleden en de toekomst der menschheid
verbindt, datgeen wat ook aan de toevalligheden van den dag beteekenis verleent als
deelen van het groote geheel, dat was en is en zijn zal. Met omdat M i l t i a d e s
dapper was of T h e m i s t o c l e s en P e r i c l e s schrander, heeft Athene een eereplaats
ingenomen onder de volkeren der wereld, - maar omdat het Atheensche volk uit zijn
moedergrond onuitputtelijke kracht ontleende, gelijk A n t a e u s , kon een M i l t i a d e s
of een T h e m i s t o c l e s het ter overwinning leiden. Niet omdat een C l e o n of een
A l c i b i a d e s zijn medeburgers ten kwade raadt zal Athene te gronde gaan, maar
indien de grondslagen van den staat worden ondergraven, zullen zelfzuchtige
staatslieden hem
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ten val kunnen brengen en mèt Athene zal Hellas terugzinken in onbeduidendheid.
Van het opvoedingsvraagstuk had de dichter reeds als jongeling de beteekenis beseft:
nog iets verder speurt hij thans de oorzaken na, die geleid hebben tot zooveel onheil
om hem heen, - en achter het kind ontdekt hij de moeder.
Ontdekt. Dat is het juiste woord. Hij ontdekt haar althans voor zijne kunst; de
vrouw doet haar intrede op het komisch tooneel. Voor een kijvende bakkerin of een
fluitspeelstertje was daar al wel vroeger - althans gedurende eenige oogenblikken plaats geweest; ook I r i s en andere bovenaardsche vrouwengestalten, als Vrede en
Heerschappij, Herfstzegen en Feestvreugde, hadden er toegang; maar het
welopgevoede meisje, de eerbare huismoeder, hoorde er niet. Evenmin als de
schouwburgbezoekers hun vrouwen of dochters meenamen naar een
komedievoorstelling, verwachtten zij de Atheensche vrouw in de tooneelhandeling
te zien gemengd. Zij was hun daarvoor te goed en niet goed genoeg: te onbeduidend
om ook zelfs maar in de schijnwereld van den schouwburg belangstelling te wekken,
en te fatsoenlijk om in het openbaar over de tong te gaan.
Thans had het groote leed, waardoorduizende Atheensche gezinnen waren getroffen,
aan de vrouw een ongekende waardigheid geschonken. In de dagen van Athene's
voorspoed had zij de snelle ontwikkeling van het sterke geslacht, die gelijk op ging
met die van den staat zelf, niet kunnen bijhouden: thans was zij althans in het ongeluk
de gelijke van den man. In de ‘Acharniërs’ kwam de vrouw van burger E e r l i j k
slechts een oogenblik te voorschijn als zwijgende figurante, ‘om de sauslepel aan te
geven’: nu zijn de zoons der Eerlijke burgers bij duizenden gevallen aan verre kusten
en de beroofde moeders, zusters, weduwen siert de eerekroon der smart. Voor onzen
dichter verkrijgt de vrouw in dezen tijd een beteekenis, die zij tevoren niet voor hem
bezat, en gansch ongewone klanken treffen het oor der toeschouwers, als de
grappenmaker, voor een oogen-
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blik volkomen ernstig en met inniger gevoel dan een zijner tijdgenooten, spreekt van
de moeders, die kostelijker bijdrage dan de mannen leveren voor den staat: die hem
haar bloeiende zonen ten offer brengen; - van de jonge vrouwen, die weduwen worden
eer zij zich waarlijk echtgenooten weten; - van de meisjes, die vreugdloos verwelken,
terwijl de jongelingschap krijg voert in den vreemde.
Ook hier - als bij het vraagstuk van opvoeding en onderwijs - treft de comicus
samen met den wijsgeer, dien hij als een gevaarlijken dwaas had bespot. Dat in de
Atheensche samenleving aan de vrouw een harer onwaardige plaats was aangewezen,
als aan een schepsel van lager aanleg, - dat zij recht had op meer belangstelling, beter
leiding, hooger ontwikkeling, grooter invloed dan haar thans te beurt vielen, en dat
het van haar zou afhangen of de maatschappij der toekomst beter zou zijn dan die
van heden, dat alles heeft A r i s t o p h a n e s .... zeker niet in ernstigen en streng
samenhangenden gedachtengang voor zichzelf of anderen ontwikkeld, zooals
S o c r a t e s , maar gevoeld heeft hij het, en P l a t o gaf blijk van menschenkennis,
toen hij den comicus, die Athene's grooten denker zoo overmoedig had uitgelachen,
niettemin waardig keurde met S o c r a t e s tezamen aan te zitten ten huize van
A g a t h o n . Daar heeft P l a t o hem het fijne sprookje in den mond gelegd van het
dubbelwezen, dat door Z e u s is gesplitst en thans rusteloos op aarde ronddoolt, of
het zijn wederhelft mocht vinden.
‘Tweeling is de mensch geboren’ die grondstelling van al wie ooit hebben geijverd voor de verheffing der vrouw, heeft
P l a t o aan A g a t h o n 's feestdisch laten verdedigen door A r i s t o p h a n e s den
blijspeldichter.

V.
Twee stukken heeft de comicus in 411, ruim anderhalf jaar na de ramp op Sicilië,
ten tooneele gebracht, in Februari op het Lenaeafeest de ‘Vredestichtster’, op de
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groote Dionysia in Maart het ‘Thesmophoriafeest’. Welke prijzen aan die twee
stukken zijn toegekend weten wij niet, maar beide zijn zij den schepper van de
‘Vogels’ ten volle waardig.
Het eerste is het belangrijkste.
De naam geeft het onderwerp aan: de vrouw als vredestichtster.
Lang genoeg hebben nu Hellenen met Hellenen krijg gevoerd; alleen den loozen
vreemdeling is de oorlog ten goede gekomen, voor de strijdenden heeft hij slechts
ellende opgeleverd. Voor de strijdenden.... en hun gezinnen! De vrouwen hebben
haar mannen, haar broeders, haar zonen moeten afstaan, - zwijgend nog wel moeten
afstaan. Als zij niet langer kònden zwijgen bij zooveel leed, kregen zij altijd weer
de welbekende woorden te hooren: ‘Een vrouw behoort niet te spreken en niet te
worden besproken’. Misschien werd er wel bijgevoegd: ‘Wat beklaagt gij u? Het
kind is niet van de moeder, maar van den vader’. En wellicht zette een letterkundig
ontwikkelde echtgenoot in een buitengewoon mededeelzame bui aan zijn woorden
kracht bij door uit A e s c h y l u s het door A p o l l o zelf gesprokene aan te halen:
‘Eén ouder heeft het kind, geen oudrenpaar.
Alleen den vader darkt het zijn bestaan;
De moeder hoedt de toevertrouwde kiem,
Als de akker 't graan.’

Maar thans is het uit met de gedweeheid en het afwachten. - ‘Athene heeft geen
mannen meer!’ - zoo wordt er tegenwoordig telkens geroepen, nu eens als een
noodkreet van wie niet langer gelooven aan een gunstigen afloop van den krijg, dan
als schimpwoord in den strijd der zelfzuchtige partijen. ‘Er zijn geen mannen meer!’
Welnu, dan zijn de vrouwen er nog, en de natuur, die den leeuw zijn klauwen, den
stier zijn horens schonk, heeft ook de vrouw met natuurlijke wapenen toegerust tot
den strijd om het bestaan. Die zullen zij thans gebruiken om den oorlog te bestrijden.
Verhaalde niet het Epos hoe eertijds Menelaüs door Helena was ontwapend? Niet
als
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smeekelinge trad zij na Troje's val voor haar voormaligen echtgenoot, maar tartend
bood zij hem haar marmeren boezem om met het zwaard te doorboren; toen ontzonk
den vertoornde het moordtuig en hij nam haar tot zich als weleer. Die les maken de
thans levende Griekinnen zich ten nutte; ook zij zullen van hare bekoorlijkheid een
doelmatig gebruik maken. Haar jeugd en haar schoonheid zijn door haar wettige
meesters te lang beschouwd als een onbetwistbaar bezit, waarvoor geen dank is
verschuldigd: zij zullen het hun anders laten merken, en zorgen dat zij voortaan door
de mannen behoorlijk op prijs worden gesteld. Door een Atheensche opgeroepen,
zweren zij samen. Zij bezetten de steile burchtrots van Athene en maken zich daar
meester van de staatskas; de propylaeën richten zij in tot een reusachtige barrikade,
en wèl verschanst zeggen zij den mannen de gehoorzaamheid op. Om hun
bedreigingen lachen zij wat; een stormaanval wordt zegevierend afgeslagen, en onder
de waterstralen uit haar urnen worden de brandfakkels der aanvallers zoowel als hun
strijdlust uitgedoofd. Nu wachten zij rustig den loop der dingen af; zij weten immers
dat zij onmisbaar zijn.
Wel kost het moeite standvastig te blijven! De mannen missen hun vrouwen, maar
ach, dezen missen evenzeer haar mannen en haar huiselijken kring. Doch zij houden
vol, en - beter dan de mannen! - weten zij in het belang der goede zaak de eendracht
te handhaven. Een huilende zuigeling, die in geen vijf dagen behoorlijk gevoed of
gewasschen is, wordt door den wanhopigen vader als levend bewijsstuk aan de
ontaarde moeder vertoond: toch... ja nauwelijks, maar tòch blijft zij haar eed gestand
doen. Gezworen heeft zij met de overigen dat zij niets meer van haar man of haar
gezin wil weten zoolang er geen vrede komt. Tehuis loopen de kippen met haar wol
weg: - zij hoort het en snelt er niet heen. Eerst vrede!... en anders moge ook haar
huishoudentje met het vaderland te gronde gaan.
Gelukkig komt het niet zóóver: de werkstaking slaagt. Na enkele dagen van
beproeving zwicht overal het sterke
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geslacht voor den wil van het zwakkere. De mannen moeten wel onderling vrede
sluiten, want tehuis hebben zij geen leven meer; in Sparta, in Corinthe, in Thebe,
overal is het bestaan hun ondraaglijk gemaakt, nu de vrouwen hen aan hun lot hebben
overgelaten. Zoo zenden zij dan vredesonderhandelaars, - noode, maar zij zenden ze
toch tot L y s i s t r a t a , het hoofd der samenzweersters, de verstandige en vastberaden
vrouw, die zich niet met zelfzuchtige bedoelingen, als andere tirannen, maar ter wille
van Griekenlands waarachtig welzijn, tot leidster van den staat heeft opgeworpen.
Zij treedt uit de burcht, zij neemt degenen die daar schoorvoetend naderen bij de
hand en dwingt de oude vijanden elkander in het oog te zien. ‘Bedenkt, Atheners,
dat de Spartanen u indertijd van de Pisistratiden hebben verlost! Vergeet niet,
Spartanen, dat C i m o n u tegen uw oproerige lijfeigenen is komen helpen! Herinnert
u beiden hoe gij naast elkander tegenover de Perzen in slagorde hebt gestaan. Denkt
aan uw gemeenschappelijke offers, uw plechtige feestvieringen te Olympia en te
Delphi en waar al niet! Één vaderland hebt gij allen: niet in maar buiten Hellas zijn
uw vijanden!’
Met zachten drang brengt zij de weerstrevenden tot elkander, en waarlijk - zij
geven elkander de hand en zweren vriendschap. Een algemeen verbroederingsfeest
op de burcht besluit het stuk; daarna keeren allen blijmoedig met hun vrouwen naar
hunne haardsteden terug.
De Vredestichtster heeft met echt vrouwelijken takt aan den broederoorlog een
einde gemaakt en de waarheid bewezen van haar fiere woorden: ‘Wij vrouwen zijn
geboren diplomaten! Let maar eens op hoe wij een streng ontwarren. Wij rukken
niet en wij trekken niet en hakken er niet op in: voorzichtig halen wij de draden
uitéén; hier een knoop wat losser, daar een lus wat ruimer gemaakt, even doorsteken
hier, even doorsteken daar, - fluks is alles in orde en geen draadje is er afgeknapt.
En ziet eens hoe wij een mantel maken. Een onooglijke, vuile vacht krijgen wij in
handen, zoo van het schaap: dan gaan wij aan het schoonwasschen en plukken er de
klissen uit en
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kloppen het ruige haar los, tot alles zachte zuivere wol is geworden: die verspinnen
wij tot luchtige draden en weven er een warm kleed van. Kunt gij 't beter, o onze
heeren en meesters? Hadt gij maar wat van ons overleg bij uw onderhandelingen!
Wist gij maar, zooals wij onze wol, de burgers van volkplantingen en bevriende
steden en de in Attica gevestigde vreemdelingen met de Atheensche burgerij zoetjes
aan bijéén te brengen en tot een welsamenhangend geheel te verweven, den staat tot
een koestrend gewaad!’
Ja, hadden de Atheners maar!.... Verstandig en goedgemeend waren de wenken van
den comicus.
In een blijspel konden het slechts wenken zijn, en ook dáárbij was in dezen
benarden tijd eenige behoedzaamheid noodig. De ernstige raadgevingen dienden te
worden binnengesmokkeld onder een overmaat van dartele scherts, zou er kans zijn
dat er naar werd geluisterd. Zeker zal zich wel niemand A r i s t o p h a n e s voorstellen
als met koel overleg de lessen van levenswijsheid, die hij zijn medeburgers wil
bijbrengen, inhullend - als pillen in zoethout - in allerlei zotternij, waar zijn hart
eigenlijk niet bij is; de dichter gaat, als altijd, in zijn onderwerp op, en het kunstwerk
ontwikkelt zich zóó als zijn muze het wil: niet omdat de kunstenaar er iets mee
beoogde, maar omdat hij zijn kunst heeft gediend in zelfvergeten scheppingsdrang,
is er een meesterstuk ontstaan. Maar wat aan dat meesterstuk groot er bekoring
schenkt dan vernuft en oefening er aan hadden kunnen verleenen, het is de eerlijke
overtuiging, de oprechte vaderlandsliefde, die er uit spreekt; zij helpt den
hedendaagschen lezer, als elders bij den comicus, over allerlei ruwe woorden en
onkiesche aardigheden heen, die hem anders in zijn kunstgenot al te zeer zouden
storen. Breng den stijl der oude comedie over in de vormen der hedendaagsche
omgangstaal, zeg in ernstige woorden wat de comicus schertsenderwijze heeft
aangeduid, en den toeschouwers wordt, behalve een dringende aanmaning tot
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vredesluiten, door den dichter deze stelling ter overweging medegegeven naar huis:
‘De vrouw, dat is de liefde, en zonder liefde is het leven niet levenswaard. De vrouw,
dat is de vrede en het huiselijk geluk. De vrouw is het gezin, en met haar staat of valt
ook het staatsgezin’.

VI.
Zóóver is nauwelijks een S o c r a t e s of P l a t o gegaan in zijn ontwerpen voor den
idealen staat, en zeker heeft geen wijsgeer in de woorden, waarmede hij der vrouw
haar plaats aanwees in de maatschappij der toekomst, zóóveel hartelijkheid gelegd
als er klinkt in de scherts van den blijspeldichter. Volkomen blijkt deze het eens met
de stelling, dat het vrouwelijke geslacht in aanleg niet minder is dan het mannelijke,
- de stelling van dien S o c r a t e s , voor wien de dichter van de ‘Wolken’ geen
spotwoord te plat ad gevonden.
Dat was ook een geliefkoosde stelling van E u r i p i d e s , den ouderen vriend en
geestverwant van S o c r a t e s . Maar zoomin den tragediedichter als den wijsgeer is
het door A r i s t o p h a n e s als verdienste aangerekend. Mocht hij al met hem
samentreffen op dit en op menig ander punt, hij bemerkte het niet; de ontmoeting
leidde althans niet tot waardeering. Zot vond hij de nieuwerwetsche wetenschap,
maar veel zotter nog de nieuwerwetsche dichtkunst en de nieuwerwetsche muziek.
Zotter en - onverdraaglijker! Want tegen modewijsheid en schoolvosserij beveiligde
hem zijn geniale onverschilligheid: hij behoefde er niet meer van te bemerken dan
hem lief was; maar voor wanklanken op het gebied der dichtkunst kon hij zich de
ooren niet verstoppen, zonder tevens de stem der muze zelve uit te sluiten. En te
midden van veel leelijks en wanluidends plachten zijn zenuwen het
àlleronaangenaamst te worden geprikkeld door hetgeen E u r i p i d e s ten gehoore
bracht.
E u r i p i d e s , de dichter van jong-Athene, de dichter
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van een geslacht dat het oude weg deed eer het nieuwe was gevonden. Rusteloos
zoekend, in voortdurend verzet tegen overlevering en gezag, telkens nieuwe wegen
inslaande en nergens vindend wat hij zocht, rondwarend in de ijle luchtzee zijner
overpeinzingen zonder vastheid in den hemel of op aarde, twijfelend aan alles en
aan zichzelf, heeft hij, als een levende dissonant, de ontevredenheid met het bestaande
verklankt. Aan de gewijde sagen van zijn volk ontleende hij de stof voor zijn
gedichten, maar die sagen hadden voor hem geen wijding; hij aanvaardde ze niet
met het rustig geloof van een A e s c h y l u s of de innige vroomheid van een
S o p h o c l e s - en vermocht er zich toch niet van los te maken.
Waartoe het leidde als sagen uit vroeger eeuw werden getoetst aan de denkbeelden
van een meer ontwikkelden tijd, had reeds het laatste dichtwerk van A e s c h y l u s
geleerd. A p o l l o had een moedermoord bevolen: dat feit stond voor A e s c h y l u s
vast, maar evenzeer, dat de godheid geen slechte daad kon gelasten; en dus liet de
dichter door A p o l l o zelf op het tragisch tooneel betoogen dat de moord door
O r e s t e s op C l y t a e m e s t r a gepleegd geen misdaad was,.... maar met argumenten
die ons meer ergeren dan de overlevering zelve, en ten sterkste herinneren aan die
waarvoor de oude man in de ‘Wolken’ van onzen comicus de sophisten beloont door
hun den rooden haan op het dak te zetten. A e s c h y l u s heeft voor het zedelijke
vraagstuk een rechtsvraag in de plaats gesteld, en zijn conclusie luidt:
‘Zoo goden 't slechte willen, is 't niet slecht,’
maar doet zich alleen aan kortzichtige stervelingen zoo voor.
Met verontwaardiging verwerpt E u r i p i d e s zulk een oplossing. Wat goed, wat
slecht is, uw geweten moet gij 't vragen, zegt hij met S o c r a t e s :
‘Zoo goden 't slechte willen, zijn 't geen goden!’
- en wie zou voor dien kreet der beleedigde zedelijkheid geen sympathie gevoelen.
Maar door zoo de feiten der ge-
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wijde overlevering te loochenen, onttrok hij aan zijn eigen kunst den bodem waarin
zij wortelde.
En gelijk de overgeleverde stof, zoo waren ook de overgeleverde vormen der
tragedie hem hinderlijk; hij gevoelde er zich door belemmerd als door een stijf,
onbuigzaam keurslijf, maar de kracht om ze te verbreken en uit eigen geest een
nieuwe kunst met eigen vormen te scheppen was hem niet gegeven. Op het nationale
tooneel, dat voor de indrukwekkende gestalten der helden en heldinnen uit den grijzen
voortijd was bestemd, werden zijne scheppingen opgevoerd, maar hij wilde menschen,
geen belichaamde sagen ten tooneele brengen, menschen, die gevoelden als hij,
dachten en twijfelden als hij, leden en streden als hij. Waarheid wilde hij, zoo noodig
ten koste van waardigheid en deftigheid; op gevoel en verbeelding wilde hij krachtig
werken, maar zijn kracht werd heftigheid en de ontroering, die hij wekte, was vaak
niet meer dan verbazing. Aan zijn werk ontbrak hetgeen hij zelf miste: rust, eenheid,
harmonie.
Wat vond A r i s t o p h a n e s hem dwaas, dien ontevreden twijfelaar! Reeds in zijn
jongenstijd wekte E u r i p i d e s in hem iets van het leedvermaak, waarmede vrije en
gezonde dieren een zieken of geboeiden makker plegen te bejegenen. Wat een onzin,
al dat peinzen over hemel en aarde en nog wat, en hoeveel leelijker nog klonk dat
geredeneer in den schouwburg dan in de gehoorzalen of de gerechtshoven! En wat
een burgermans-manieren op het tragisch tooneel, dat waardig was geacht een
A g a m e m n o n of A c h i l l e s , een A p o l l o of P r o m e t h e u s te dragen! Een
hinkende Te l e p h u s in bedelaarsplunje, een in lompen gehulde en trekkebeenende
P h i l o c t e t e s , een manke en bemodderde B e l l e r o p h o n ! Een 's winters en 's
zomers in hetzelfde dunne versleten kleed rondloopende A l c m e o n ! O e n e u s ,
P h o e n i x , T h y e s t e s , I n o , een heele optocht van bedelaars en bedelaarsters is
er over het tooneel van E u r i p i d e s getrokken. Wat een goedkoope middelen om
op het gevoel der menigte te werken!
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Reeds in de ‘Acharniërs’ had A r i s t o p h a n e s zich over den tragicus naar hartelust
vroolijk gemaakt. Toen het aanbod van burger E e r l i j k , om met het hoofd boven
een hakblok te bewijzen dat de Atheners even goed schuld hadden als de
Lacedaemoniërs, door de oorlogzuchtige boeren was aangenomen, ging hij zich voor
dat levensgevaarlijke pleidooi vooraf kleeden. Hij moest een kostuum hebben, waarin
hij het noodige medelijden zou kunnen wekken, als zijn betoog eens mocht te kort
schieten in bewijskracht. Maar waar een plunje te vinden, die voor zoo iets jammerlijk
genoeg was! Wel hij zou er E u r i p i d e s om gaan vragen; hij herinnerde zich dien
bedelaar, die op het tooneel iedereen had omgepraat,.... hoe heette hij ook weer? Ja,
wie dat wist! Die helden van E u r i p i d e s leken zoo op elkander. Maar dien hij
bedoelde was toch wel het àllerarmzaligste schepsel dat nog ooit op de planken was
vertoond:
‘Kom, spoedig op een drafje naar E u r i p i d e s ! Hei daar!
DIENAAR VAN EURIPIDES.

Wie is daar?
EERLIJK.

Is E u r i p i d e s tehuis?
DIENAAR.

Tehuis... en toch afwezig, - zoo gij 't vatten kunt.
EERLIJK.

Wat? Uit en thuis? Dat's onzin!
DIENAAR.

Grijsaard, waarheid is 't!
‘Zijn geest toch is daarbuiten op de woordenjacht,
Maar naar het lichaam ligt hij op het rustbed neer
’En schrijft tragedies.
EERLIJK.

O benijdbre E u r i p i d e s !
De slaven zelve spreken hier orakeltaal.’
Na eenige oogenblikken laat E u r i p i d e s , die niet van zijn werk kan komen, zich
met rustbed en al op het balkon zijner woning schuiven. Daar ligt hij, in achtelooze
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houding en slordig gekleed, omgeven van boekrollen en allerlei
tooneelbenoodigdheden.
EERLIJK.

‘Hé! Maakt gij verzen met uw beenen in de lucht? Dan is 't geen wonder dat uw helden kreupel zijn.
En komen al die vodden bij 't gedicht te pas? Dan is 't geen wonder dat uw helden schooiers zijn.
Maar... op mijn knieën smeek ik u, E u r i p i d e s :
Geef uit dat oude treurspel mij een beedlaarspak!
EURIPIDES.

Wat lompen meent gij? - Déze soms? Dit schamel kleed
Omgaf den grijzen O e n e u s in zijn tegenspoed.
EERLIJK.

Neen, 'k meen een ander. O e n e u s was niet vuil genoeg.
EURIPIDES.

't Gewaad dan van den blinden P h o e n i x ?
EERLIJK.

Evenmin.
Wien ik op 't oog heb, zag er nog véel erger uit.
EURIPIDES.

Wat grove pij der lijdende armoe wenscht gij dan? Gij meent toch soms den beedlaar P h i l o c t é t e s niet?
EERLIJK.

Neen, een die nòg veel slechter in de kleeren zat.
EURIPIDES.

Verlangt gij dan wellicht het goor beslijkt kostuum
Waarin B e l l é r o p h o n , de kreuple, was gehuld?
EERLIJK.

De naam was ànders, maar de kreupelheid komt uit;
En verder was 't een beedlaar en een pratersbaas.
EURIPIDES.

O, T é l e p h u s bedoelt gij?
EERLIJK.

Juist zoo! T é l e p h u s .
Zíjn plunje moet ik hebben; 'k bid u, schenk mij die.
EURIPIDES.

Slaaf, geef aan dezen man 't gewaad van T é l e p h u s ,
Dat boven op de lompen van T h y e s t e s ligt,
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En onder die van I n o .
DIENAAR.

Zie, hier is 't. Neem aan.’
Eerlijk is dankbaar, maar nog niet voldaan. Bij het lompenpak behoort een
Phrygisch mutsje. Verder heeft hij een bedelstaf noodig. En dan, als bedelaarsransel
een afgedankte groentemand - de moeder van E u r i p i d e s had eertijds een
groentehandel gehad - en, om uit te drinken, een potje met afgebrokkelden rand. Nu
nog een lekke sauskom met een sponsje er in... om als T é l e p h u s zijn zieke been
te betten.
EURIPIDES.

‘Mijn hemel, mensch! gij neemt mijn gansche treurspel (mee! Daar is de kom,... vertrek nu!
EERLIJK.

Ja, ik ga, ik ga!’
Maar hij gaat nog niet! Eerst vraagt hij nog wat blaadren voor zijn groentemand.
Ook die worden hem genadiglijk vereerd, als het andere.
EURIPIDES.

‘Gij ruïneert mij! Dáár!... 'k Bezit geen drama's meer.’
Nu gaat Eerlijk dan toch? Ja.... neen, hij heeft nog één zielswensch:
‘Een weinig molsla uit uw moeders erfenis!
EURIPIDES.

De man bespot mij! Sluit de poorten van 't paleis.
EERLIJK.

O ziele, zonder molsla moet de tocht aanvaard.’
Minachtende spot geeft den grondtoon aan van dit vermakelijke gesprek. Ook in
andere blijspelen bracht A r i s t o p h a n e s het publiek herhaaldelijk ten koste van
den tragicus aan het lachen. Dat hij er dus niet op gesteld kon zijn voor een
geestverwant van E u r i p i d e s te worden aangezien, is duidelijk. Toch was hij dat
in meer dan een opzicht. En zeker bleek hij het, toen hij aan de vrouw meer
belangstelling wijdde dan haar op het comisch tooneel
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tot dusverre was ten deel gevallen. Want eer A r i s t o p h a n e s haar invoerde in het
blijspel, had E u r i p i d e s haar ingevoerd in de tragedie.
Zeker, reeds bij A e s c h y l u s traden ook vrouwen op den voorgrond: tegenover
A g a m e m n o n stond C l y t a e m e s t r a , nevens O r e s t e s E l e c t r a . Maar die
heldinnen waren naar zijn opvatting datgene wat zij ook in de werkelijkheid waren:
in vrouwengewaad gehulde mannen. Echt vrouwelijke aandoeningen waren haar
vreemd. - ‘In mijn drama's komt geen enkele verliefde vrouw voor’: die woorden
kon A r i s t o p h a n e s in een zijner blijspelen aan A e s c h y l u s in den mond leggen.
In de gedichten van S o p h o c l e s valt wel wat meer licht op de vrouw, en zijn
A n t i g o n e is een der edelste vrouwengestalten die ooit door dichters zijn geschapen,
maar het gevoel waarvoor zij haar leven veil heeft zou ook in een mannenhart kunnen
wonen. De liefde die haar drijft is broederliefde, en dat zij het waagt niet slechts te
denken als een man, maar ook als een man te handelen, is haar ondergang.
Eerst in E u r i p i d e s vond de vrouw - niet de vorstinnen der overlevering, maar
de werkelijke vrouw - voor haar gemoedsleven een tolk op het tragisch tooneel. Hij
heeft haar deelnemend gadegeslagen, en met vriendelijke toewijding over haar
nagedacht; hij heeft de kracht van haar hartstocht beseft, de diepte gepeild van haar
liefde en haar haat, hij heeft het oor geleend aan de woeste kreten van haar wraakzucht
of haar wanhoop, en de teedere uitingen beluisterd van haar zelfopofferende
genegenheid. En was het hem niet gegeven zijn groote voorgangers te evenaren, door
zijn belangstelling in de vrouw heeft hij toch iets groots bereikt: in zijn treurspelen
leeft zij als een zelfstandig wezen, dat durft te willen en te gevoelen; aan háar danken
zijn gedichten verreweg het grootste deel van hun waarde.
Zeker, allerlei leelijke dingen worden er bij E u r i p i d e s over het zwakke geslacht
gezegd, - vaak tot schade voor de poëzie; want wie een Iason of een Hippolytus hoort
uit-
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roepen: ‘O Zeus, waarom hebt gij de wereld toch zóó ingericht dat ieder mensch een
moeder moet hebben!’ zal door zùlk een uiting van vrouwenhaat wel niet hevig
worden ontroerd. - Maar dat de vrouwen die E u r i p i d e s ten tooneele brengt, de
vrouwen die zooveel liefhebben en zoo weinig worden bemind, meer belangstelling
wekken dan zijn mannen, - dat wij voor zijn A l c e s t i s bewondering, voor zijn
P h a e d r a , zijn M e d é a innige deernis gevoelen, maar niets voor A d m é t u s , hoe
gastvrij dan ook, niets voor H i p p o l y t u s , ondanks zijn ten hemel schreeuwende
braafheid, en voor I a s o n alleen minachting, bewijst duidelijk genoeg aan welke
zijde de sympathie van den dichter zelf was te vinden.
Maar de aandacht, waarmede E u r i p i d e s de vrouwen gadesloeg, leende zich
ook voor een andere voorstelling. Wel is waar, niet in ernst! Alleen een domoor kon
de talrijke schimpscheuten, die in de werken van den tragicus tegen het zwakke
geslacht worden gericht, ten bewijze van des dichters vrouwenhaat aanvoeren, of,
dwazer nog, van zijn huiselijke ergernissen. Maar wel kon een grappenmaker er op
die wijze partij van trekken, en zulk een grappenmaker toonde zich A r i s t o p h a n e s ,
die tegenover den man van het toekomstdrama en de toekomstmuziek elke scherts
geoorloofd achtte.

VII.
Zoo kiest A r i s t o p h a n e s dan tot onderwerp voor zijn eerstkomend blijspel:
E u r i p i d e s den vrouwenhater.
Tot de ‘Vredestichtster’ staat dit zooals het saterdrama tot de tragedie: de grap na
den ernst. Ja, na den ernst. Al had een groot gedeelte van de ‘Vredestichtster’ niet
juist stichtelijk geklonken, ernst had er toch het motief van aangegeven, en ook te
midden van de wildste variaties was dat motief te herkennen geweest. Maar in het,
weinig weken daarna gespeelde ‘Thesmophoriafeest’ wordt alleen geschertst. De
grondtoon is die van den gullen lach, en als men eens voor een oogenblik minder
vroolijke klanken
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te hooren krijgt, is de schalksche kunstenaar eerst recht aan het gekheidmaken. Het
stuk gaat uit van een dollen inval, en met speelsch vernuft wordt deze grap door den
tot algeheele rijpheid gekomen dichter uitgewerkt.
In de ‘Vredestichtster’ noemde een toornig echtgenoot de vrouwen ‘nare, bij
E u r i p i d e s en alle goden gehate schepsels.’ Die schepsels zijn het nu eindelijk
eens moede zoo over de tong te gaan. Altijd heeft E u r i p i d e s wat over haar te
zeggen, en zelden iets goeds. Nu, hij beweert immers ook dat zij zelfstandiger moesten
zijn? Dat heeft hij aan geen doove ooren gepredikt! zij zullen het hem laten
ondervinden. Al hebben zij in de samenleving doorgaans weinig in te brengen, op
één terrein althans zijn zij onafhankelijk. Het aloude feest ter eere van de Moederaarde
en hare dochter wordt door de vrouwen alleen gevierd: geen man heeft er toegang.
In het Thesmophorium, den tempel van dat zegenrijk godinnenpaar, aan wie het is
te danker dat uit zwervende horden een gevestigde maatschappij is ontstaan, zijn de
vrouwen van lastig toezicht ontslagen. Drie dagen lang vieren zij er feest, ernstig en
plechtig, maar ook vroolijk; op den vastendag volgt een gezellige maaltijd.
Heden zal door de tot die feestviering bijééngekomen vrouwen beraadslaagd
worden over de wraak, die zij op E u r i p i d e s , den zeventigjarigen vrouwenhater,
zullen nemen. Gelukkig voor dezen is het plan hem ter oore gekomen, - waar zouden
vrouwen ooit veilig wezen voor zijn bemoei-zucht! En gelijk hij in zijn drama's nooit
om een kunstgreep verlegen is, zoo heeft hij ook hier aanstonds iets op weten te
vinden. Hij bepraat een neef om als vrouw verkleed in de plechtige bijéénkomst der
Athenerinnen binnen te dringen. Wel is het een heele tour om van dien leelijken
vijftiger een ooglijke dame te maker, maar met hulp van een jongeren kunstbroeder,
den mooien A g a t h o n , die zijn kleederkast en zelfs zijn scheermes ter beschikking
stelt, slaagt de vermomming voortreffelijk en de geimproviseerde matrone gaat in
waardige houding den tempel bin-
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nen. Daar wordt de aanklacht tegen den tragicus aan de orde gesteld en van meer
dan ééne zijde ondersteund. ‘E u r i p i d e s heeft de mannen geleerd ons nòg korter
te houden dan zij toch al deden. Men kan tegenwoordig geen vinger meer in de asch
steken of het wordt verdacht gevonden: overal moet wat achter zitten. Als een echte
keukenpiet snuffelt de heer des huizes rond en vertrouwt zijn vrouw voor geen cent
meer. Nog geen kopje kun je breken of er volgt een standje! Vroeger was het niet
moeilijk je man bij den neus te nemen, maar tegenwoordig gaat het niet meer.
E u r i p i d e s heeft ons net zoo lang bekeken tot hij van al onze leugentjes om bestwil
en al onze bedriegerijtjes op de hoogte was, en die heeft hij allemaal uit-gebazuind
op het tooneel. Vergiftigd moet hij, de leelijkert!’
Na zooveel verpletterende, met de noodige bewijsplaatsen uit 's mans werken
gestaafde beschuldigingen neemt ook de nagemaakte vrouw het woord:
‘Zeker, dames, E u r i p i d e s heeft het er naar gemaakt! Natuurlijk heb ik óók een
hekel aan hem, of ik zou geen vrouw moeten zijn! Maar in vertrouwen gezegd en
gebleven, wij zijn hier nu immers meisjes onder elkaar,... is het eigenlijk wel de
moeite waard zoo boos te worden, omdat hij wel eens iets van ons verklapt?
Tegenover één stukje waar hij achter komt staan er immers duizend die hem ontgaan!
Ik zelf bijvoorbeeld...’
En nu doet de lieve spreekster een boekje open van zichzelf en haar kennissen...
het eind is er van weg.
‘Zwijg toch!’ wordt haar van alle kanten toegeroepen.
‘... En dan die huismoeder, die haar man met de bijl heeft doodgeslagen? En die
andere, die den haren heeft vergiftigd? En dat meisje uit Acharnae dat haar vader...’
‘Stil toch!’
‘... Onder het fornuis heeft begraven!!’
‘Schandelijk!’
‘Praat jij van schandelijk? Houd je maar stil, je hebt je eigen dochtertje wel verruild
tegen het zoontje van je slavin!’
Nadat de zaak aldus op het terrein van het particuliere
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leven en de persoonlijke hatelijkheden is overgebracht, - is het omdat het schoone
geslacht niet kan debatteeren? of hebben zij van de mannen hnn wijze van redeneeren
voor het gerecht of in de volksvergadering afgeluisterd? - volgt wat alleen nog volgen
kòn: de dames vliegen elkander in het haar. Ongelukkig zit dat van den indringeling
niet vast, en hoe zou hij alleen tegenover zoovelen op kunnen! Het duurt dan ook
niet lang of hij staat ontmaskerd als een armzalige bedrieger.
Wij herinneren ons wat schromelijk schandaal er - drie en een halve eeuw later - te
Rome ontstond toen de mooie C l o d i u s in vrouwenkleeren was binnengedrongen
in het gebouw, waar de Romeinsche matrones het feest van de Goede Godin vierden.
Even schandelijke heiligschennis is thans bij gelijke gelegenheid te Athene gepleegd
door den onhandigen pleitbezorger van E u r i p i d e s , en hij is niet zoo gelukkig als
de Romeinsche losbol, wien een slavin door een achterdeurtje nog nèt bijtijds naar
buiten loodste. Ontdekt is hij, boeten zal hij, en ongemakkelijk ook! Spoedig een
boodschap naar den raad! - Inmiddels blijft de schuldige onder toezicht ter plaatse
waar het vergrijp is gepleegd.
Maar E u r i p i d e s is er óók nog! Hij heeft zijn neef gezworen dat hij hem, zoo
noodig, niet in de steek zou laten. Deze is trouwens zelf een halve E u r i p i d e s ; hij
weet, evenals de groote man zelf, overal raad op en altijd wat nieuws te bedenken.
Eerst ontrukt hij, door een onverhoedsche beweging, aan zijn bewaakster haar
lieveling, dien zij als een zorgzame moeder op den arm ter vergadering heeft
meegebracht, omdat zij het arme kind niet buiten haar toezicht aan de zorg van de
booien wou overlaten. - Welbekeken blijkt de zuigeling een aangekleede zak wijn,...
een hartsterkinkje bij zooveel redeneeren!
Met dien gijzelaar vlucht de gevangene op het altaar. Dat heeft hij uit den
‘Télephus’. Dan gaat hij op die heilige plaats, waar hij voorloopig onaantastbaar is,
briefjes aan E u r i p i d e s zitten schrijven op het eerste wat hij
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vinden kan, de achterzijde van votieftafeltjes uit den tempel, en strooit die rond. Dat
heeft hij uit den ‘Palamédes’!
Maar ach de bede om hulp van den armen gevangene schijnt den tragicus niet te
bereiken. Deze daagt maar niet op en zoo aanstonds komt de politie en dan is het te
laat!
Iets anders dus beproefd! iets uit het allernieuwste stuk van E u r i p i d e s , de
‘Helena’, - die niet, zooals de oude H o m e r u s verhaalde, door een loszinnigen
prins naar T r o j e was ontvoerd, maar als een brave vrouw in Aegypte had gewacht
tot M e n e l a ü s haar kwam afhalen. Zóó had E u r i p i d e s , in aansluiting aan
S t e s i c h o r u s , op zijne wijze de vraag beantwoord, hoe het toch kwam dat H e l e n a
na den Trojaanschen oorlog weder aan de zijde van M e n e l a ü s te Sparta had
getroond als zijn geëerde en geliefde gade. Die rol is voor den gevangene als geknipt!
Met zijn gladgeschoren gezicht en in de keurige kleederen, die hij van A g a t h o n
heeft gekregen, heeft hij waarlijk wel iets van de schoone Zeusdochter!
En de nieuwbakken H e l e n a begint te reciteeren van den ongerepten Nijlstroom
en haar vaderland Sparta en van haar ega M e n e l a ü s , die naar der goden wil, in
dwazen waan bevangen, met de overige Grieksche vorsten Troje belegert, waarheen
door P a r i s een schijn-Helena, een luchtgestalte zonder vleesch of bloed, is ontvoerd.
En zoowaar, daar verschijnt haar M e n e l a ü s ! Ontmoeting, wederzijdsche verbazing,
aandoenlijke herkenning na zoolange scheiding.
- ‘Kom mede, dierbre vrouw, naar Sparta heen!’
- ‘O ja, geliefde, laat ons derwaarts ijlen!’
- ‘Hei, hei, dat gaat zoo maar niet!’ roept de bewaakster, en o wee - daar komt
juist het hoofd der stadspolitie aan met een agent!
Zoo volgt voor 't wreed ontgoocheld paar op hoogste blijdschap 't bitterst leed.
E u r i p i d e s - M e n e l a ü s gaat er van door en de heiligschennige H e l e n a wordt
op bevel van den raad ruwweg op een plank gebonden. Zóó, met de bedriegelijke
vrouwekleederen aan, wordt de schul-
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dige in het openbaar te pronk gezet voor den tempel, den voorbijgangers tot een
waarschuwend voorbeeld, dat Athene nog altijd een vrome stad is, waar de eeredienst
door de overheid streng wordt gehandhaafd en heiligschennis met den dood wordt
gestraft. De politiedienaar zal er welgewapend de wacht bij houden - als in de
Antigone van S o p h o c l e s de krijgsknechten bij het onbegraven weggeworpen lijk
van P o l y n í c e s , - tot de veroordeelde van uitputting ellendiglijk zal zijn
omgekomen. Zóó was zeventig jaar vroeger de Perzische krijgsoverste A r t a y c t e s
door de Grieken als tempelschender ter dood gebracht; zóó was in den voortijd
P r o m e t h e u s door Z e u s gevonnisd.
Het arme slachtoffer van familiezwak verliest den moed nog niet. E u r i p i d e s heeft,
eer hij wegliep, hem in het oor gefluisterd dat hij wel een ander plan zou gaan
bedenken. Daar komt hij alweer aan, in een nieuwe rol, als P e r s e u s ditmaal, den
fieren zoon van Z e u s en D a n a ë , die op vleugelschoenen rondzweeft door het
luchtruim, van heldendaad tot heldendaad. Wat gelijkt de als P e r s e u s uitgedoste
tooneel-Euripides op een held en godentelg!
Neef kent zijn letterkunde goed genoeg om te begrijpen wat hem zelf nu te doen
staat: verleden jaar is, met de Helena, ook de Andromeda van E u r i p i d e s opgevoerd.
P e r s e u s komt Andromeda verlossen!
De gevangene is nu de bekoorlijke maagd, het onschuldige slachtoffer van
menschenwreedheid. Aan de barre rots is zij vastgeklonken, boven haar welft zich
de nachtlijke sterrenhemel, vóór haar zwoegt de zee, waaruit straks het vratig monster
van Poseidon zal opdagen, en eenzaam om haar heen is strand en woud, ze is met
haar leed alleen - en alles zwijgt. Slechts de echo geeft er antwoord op haar klachten.
De gerimpelde Andromeda heft haar doodzang aan,.. eenigszins naar de
omstandigheden gewijzigd. En nu komt haar redder aanzweven:
- ‘Wat hemelsch schoone maagd is daar gesnoerd
Aan stuggen rotswand, als een visschersboot?’
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- ‘O vreemdeling, heb deernis met mijn lot
En slaak mijn boeien!’

Ongelukkig verstaat de politiedienaar geen gekheid... en zelfs bitter weinig Grieksch.
Het is een Scyth of Thraciër, als de meeste politiedienaren. Voor klankvolle verzen
gevoelt hij niets. En als hij van leer trekt omdat P e r s e u s het waagt zijn handen
naar de boeien der schoone jonkvrouw uit te strekken, maakt de held dat hij wegkomt.
Weer slib gevangen!
‘Wie aan de domheid nieuwe wijsheid biedt,
Verkwist zijn gaven!’

bromt P e r s e u s , zichzelf aanhalende, bij het weggaan. In een veilig hoekje zal hij
nòg iets anders gaan verzinnen, - iets dat beter dienen kan om dien ruwen
ongeletterden barbaar te misleiden.
Andromeda-Helena is weder alleen, en daar het inmiddels al laat op den avond is
geworden, dommelt haar bewaker er bij in. Daar komt de vindingrijke alweer in een
nieuwe vermomming... Neen maar! Wie anders had zóó iets kunnen bedenken! Dáár
moet je E u r i p i d e s voor zijn! Neef, die hem toch sinds jaren kent, vertrouwt zijn
oogen niet. Is dat inderdaad de groote man, - die oude vrouw met de ongunstige
tronie? En wie heeft hij daar bij zich? Zoo waar, een danseresje en een fluitspelertje!
Wat moet dat alles?
Het blijkt spoedig. Eerst sluit E u r i p i d e s vrede met de vrouwen; hij belooft dat
hij nooit meer kwaad van ze zal spreken, en op die voorwaarde verklaren zij zich
bereid - goedige schepsels die ze zijn! - hem te helpen bij een nieuwe poging om den
veroordeelde te redden. En nu... opgespeeld, jongen!
De fluit begint een vroolijk danswijsje en de politieagent schrikt wakker.
‘Wat is dat voor straatrumoer?’ vraagt hij in zijn bargoensch, nauwelijks
verstaanbaar, maar met passende gestrengheid.
‘Och, mijnheer de politieagent,’ teemt de oude vrouw,

Onze Eeuw. Jaargang 8

87
‘neemt u het maar niet kwalijk! Mijn dochter moet strakjes optreden voor een
feestgezelschap, en nu zou ze zoo graag nog even repeteeren. Mag dat hier op straat?’
Op dien toon toegesproken blijkt de vertegenwoordiger van het gezag niet
ongeneigd iets door de vingers te zien. Ja wel, het meisje mag dan wel eventjes
dansen; hij zal het niet beschouwen als burengerucht.
‘En mag zij dan eerst even op uwes knieën komen zitten, om haar goed af te doen
en haar schoenen uit te trekken? Zij kan toch zóó in haar gewone kleeren niet dansen!’
Ook dàt staat de dienaar der overheid welwillend toe.
Men begrijpt waar het heen gaat. Het looze deerntje windt den dommen kerel om
haar vinger. -Een kusje? - Nòg een kusje, en nòg een? - Straks gaat hij met de schoone,
die de internationale taal der liefde zoo goed blijkt te verstaan, een eindje
omwandelen... en zoodra zij het hoekje om zijn, snijdt ‘mama’ een twee drie de
touwen door, waarmee de terechtgestelde op de plank is vastgesnoerd, en gaat met
hem aan de haal. Als de diender terugkomt, vindt hij den vogel gevlogen, en het koor
stuurt hem den verkeerden kant op om den vluchteling te gaan zoeken. E u r i p i d e s
heeft eindelijk zijn doel bereikt.
Vroolijk slot van een vroolijk stuk, welsamenhangend en regelmatig gebouwd, waarin
met verbluffende vaardigheid en zonder een enkel oogenblik van weifeling de eene
dwaasheid aan de andere wordt geschakeld.
Maar die dwaasheid en die vroolijkheid zijn niet zoo volkomen goedaardig als zij
lijken. De vrouwenhaat van E u r i p i d e s moge niet ernstig zijn op te vatten, iets
anders is wel degelijk in ernst gemeend. De tragicus, die in de kunst van verleiden
zoo'n bolleboos blijkt, maakt op het schaterende publiek een even onwaardigen als
bespottelijken indruk, en dat is ook juist de bedoeliug. E u r i p i d e s was in de oogen
van den comicus een verleider van het gemoed, als S o c r a t e s van het verstand.
Beter dan de tragicus, komen de vrouwen er af, en
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alleraardigst laat A r i s t o p h a n e s ze voor zichzelf pleiten. De sage van P a n d o r a ,
de Moederaarde, was gaandeweg tot onkenbaar word ens toe gewijzigd. De
nieuwsgierigheid der eerste vrouw, zoo heette het thans, had aan ziekte en leed
toegang verleend tot het menschdom en in tallooze variaties was het thema: ‘de
vrouw is het kwaad’ door de dichters bezongen. Tegen zooveel onbillijkheid komen
de Thesmophoriaviersters in verzet. ‘Iedereen heeft iets op ons aan te merken’, zoo
spreekt in het tusschenspel de woordvoerster, tot de toeschouwers gewend: ‘louter
ongeluk heeten wij in de wereld te brengen; oneenigheid en verdriet en strijd, het is
alles ònze schuld. Wel, als wij dan zoo'n kruis zijn, waarom trouwt gij dan toch?
Waarom verbiedt gij ons uit te gaan of aan de deur te komen, als wij inderdaad zoo'n
kruis zijn? Is vrouwlief even een boodschap gaan doen, dan wordt gij woedend: gij
moest blij toe zijn als gij bij uw tehuiskomst het huiskruis niet vondt! Blijven wij
wat laat op een familiefeestje, dan komt ieder zijn huiskruis halen. Kijken wij uit het
venster, dan ziet ieder naar ons op, en trekken wij ons schroomvallig terug, dan blijft
gij staan wachten, of het huiskruis soms nog weer zichtbaar zal worden. Het is immers
klaar als de dag: wij zijn veel meer waard dan gij, heeren der schepping!’
‘Alleen maar een grap’ heeft men het ‘Thesmophoriafeest’ genoemd, en met die
benaming kunnen wij vrede hebben, mits er worde bijgevoegd: ‘een geniale
dichtergrap’, en mits met het woordje ‘alleen’ wordt bedoeld dat het stuk geen
staatkundige strekking heeft en niet in verband staat met de gebeurtenissen van den
dag. Maar lag in dat ‘alleen’ een waardeoordeel, wilde men er mede zeggen dat de
inhoud te onbeduidend is voor een comedie van het echte soort, dan zou elk die
A r i s t o p h a n e s heeft leeren bewonderen er zich met kracht tegen verzetten.
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Levensillusie
Door Th. van Merwede.
In een guren nacht, den vijf en twintigsten November 187* werd kleine S u z e te
Gorkum geboren; haar vader, G e r a r d t e r We g e , lag daar als officier in garnizoen.
Het had dien nacht voor 't eerst gevroren, plotseling was de kou gekomen. In de
kraamkamer moest in allerijl de kachel worden aangemaakt en toen het kind kwam
was het er nauwelijks warm genoeg voor zoo'n teêr schepseltje. Vlak voor de kachel
had de baker het vlug gewasschen en gekleed, en toen ze het roode snuitje gevlijd
had tegen het nieuwe sloopje van de pas gespreide wieg, trok ze zorgvuldig de deken
omhoog. Kleine S u z e had de kou niet gevoeld, niets gespeurd van den fellen wind
die floot in den schoorsteen en gierde door de straat; koesterend sloot het dek om
haar mollige lijfje en haar vaste slaap werd niet gestoord.
Toen sliep ook haar moeder in, den weldadigen slaap, die vergeten doet; onbezorgd
voor 't eerst na maanden van angstig verbeiden, van vrees voor wat ze niet kon
afwenden en waaraan ze soms dacht te zullen heengaan... nu was 't voorbij... ze hád
haar kind.
En in dat zalige geluksbewustzijn droomde ze. Ze droomde zich als in het oude
sprookje, ze zag haar kindje
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liggen in een gouden wieg en om haar heen straalde 't van licht; een hoog voorname
moeder voelde ze zich, niet vreemd in dien glans omdat ze wist dat het haar dochterke
was dat daar lag, ze verwonderde zich over niets. Ze was zich er van bewust dat er
om haar heen veel menschen waren, G e r a r d , moeder, vreemden en bekenden, maar
ze had er geen oog voor, ze hinderden haar niet zoolang ze haar niet in den weg
stonden om het kindje te zien.
Er kwamen er nog meer, ze zag slanke vrouwen met slepende gewaden binnen
komen soms één, soms twee te gelijk, ze gingen langs haar heen, er waren er die
staan bleven bij de wieg en haar belemmerden om te zien, het was alsof ze kleine
S u z e iets toefluisterden maar ze verstond niet wàt; eindelijk kwam er een die zich
diep nêerboog over het kind en 't een kus drukte op het voorhoofd. In een machtelooze
poging tot verzet ontwaakte S u z e 's moeder... ontstemd nog... maar ze troostte zich
toen ze bedacht dat ze de bóóze fee uit het sprookje niet had gezien.
In stil afwachten van den komenden morgen peinsde ze voort over haar droom.
Wat zou ze gevraagd hebben voor haar dochterke?... Ze verlangde geen gouden wieg,
geen weelde voor haar, zelfs geen roem... ze was niet ambitieus al was ze een
luitenants-vrouwtje... ze wenschte voor kleine S u z e haar eigen geluk zooals ze 't
nu zag... 'n beetje rijker misschien... maar ze moest geen droomster worden, geen
tobster als haar moeder; den krachtigen geest van haar vader en zijn gezonden
levenslust wenschte ze haar toe.
Het kraken van baker's nieuwe pantoffels, voorzichtig nêergedrukt stoorde haar.
Ze bespiedde de oude vrouw die zich ook heenboog over haar kindje, toen 't
angstvallig met het wieggordijn beschutte voor het aanbrekende licht. Vo l van
verlangen naar den nieuwen dag, vergat ze haar droom.
Maar toen haar man 's avonds vóór 't naar bed gaan nog even 'n praatje kwam
maken werd ze er aan herinnerd. G e r a r d was in een vroolijke stemming; dat S u z e
een
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jongen had moeten zijn scheen hem niet meer te ergeren. Met beide handen op den
rug, de nauwsluitende uniformjas losgeknoopt, stond hij voor de wieg; achter het
hoog opwelvende dek ontwaarde hij nauwelijks de ronding van het kleine hoofd:
‘Jelui zult het kind laten stikken’, beweerde hij, maar hij waagde 't toch niet zijn
handen er naar uit te steken, ‘onmogelijk om er iets van te zien.’
‘Morgen’, beloofde T i n e , ‘kom nu liever wat bij mij, baker zegt dat 't een bizonder
mooi kindje is.’
‘Natuurlijk, en ik voorspel je dat 't een heel knap meisje worden zal, maar weet je
wel dat ze op een ongeluksdag geboren is?’
T i n e keek hem aan met groote oogen: ‘Waarom?’ vroeg ze.
‘Toen ik haar straks in je mooien franschen verjaarkalender heb ingeschreven zag
ik dat 25 November Sainte Catherine-dag is.’
‘En?’ vroeg T i n e nog niet begrijpend.
‘Sainte Catherine is de patrones van de oude vrijsters,’ zei hij heel ernstig nu.
‘Dat beteekent dus dat ze geen man zal krijgen? Vind je dat zoo erg?’ plaagde
Tine.
‘En dat ze dus nooit mama zal zijn’...
‘ Ja, dát is erger, daar had ik zoo dadelijk niet aan gedacht.’
‘Had je het kind maar drie dagen eerder besteld, op Sainte Cecile, de
muziek-heilige.’
‘Malle jongen, wat praat je toch van die roomsche heiligen, je gelooft er immers
toch niet aan.’
‘Gelooven is een groot woord, maar je kunt nooit weten en als ik er wat aan had
kunnen doen dan had ik ons meisje bij haar geboorte een mooi talent meegegeven.’
‘'t Kan tóch wel zoo gebeurd zijn, ze zal toch wel iets van haar vader hebben
geërfd, maar als dat waar is, als ze 't héél goed meent met de heilige Cecilia,
buitengewoon goed bedoel ik, dan is het gelukkig dat ze op Sainte Catherine geboren
is, want dan vrees ik dat ze toch nooit een echt braaf moedertje worden zal.’
Toen zeide T i n e hem wat ze had gedroomd en terwijl
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ze 't hem vertelde geloofde ze... haar oogen schitterden, een hooge blos kleurde haar
wangen.
Te r We g e zag het, hij stond op en kuste zijn vrouwtje goeden nacht.
‘Niet meer droomen,’ vermaande hij.
Twaalf jaar later, weêr een guren Novemberdag. Kapitein t e r We g e bewoonde
nu een huis in een van de stille, nieuw gebouwde straten van den Haag.
In de benedenvoorkamer, die hij ‘mijn kamer’ noemde had hij de gordijnen hoog
opgehaald, 't was nog geen vier uur en toch kon hij in zijn fauteuil bij de kachel
nauwelijks genoeg zien om te lezen. Voor een van de beide vensters stond zijn
schrijftafel, daarnaast tegen den linker wand een breede boekenkast behangen met
groene gordijnen en boven den schoorsteenmantel prijkten aan een wapenrek een
paar sierlijke luxe-degens, twee gekruiste fleuretten en den sabel van oud model
waarmeê hij zijn officierscarrière had begonnen.
Rechts, dicht bij het andere venster de piano. Op den lessenaar lagen een paar
muziekcahiers, een hooge tabouret stond er voor en een stoel daarnaast.
Niet omda t e r We g e dit instrument bespeelde stond het daar, het leeren van
muziek was voor hem een onvervulde wensch gebleven, het stond er voor zijn blonde
dochterke dat in de vensterbank zat te lezen in afwachting van haar meester.
Kleine S u z e was flink uitgegroeid, ze had een frissche kleur, de sprekende
zacht-omschaduwde oogen van haar moeder en het breede voorhoofd, den wel wat
grooten aristocratischen mond van haar vader. Al toen ze nog een klein kind was
noemde t e r We g e haar zijn zangvogeltje, meestal zong ze onder 't spelen, onbewust
vaak, zacht neuriënd; wat de orgels op de straat speelden wist ze nog dagen daarna
en als de militaire muziek voorbij trok zong ze meê uit volle borst.... Dat heeft ze
van haar vader, zei T i n e , die blij was dat hij in zijn kind had gekregen wat hij miste
in zijn vrouw.
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Te r We g e had nauwelijks den tijd kunnen afwachten dat S u z e 's kleine vingers
de toetsen konden overspannen, op haar zevende jaar huurde hij een piano en begon
hij haar voor te spelen wat hij zichzelven had geleerd.
Op haar achtste liet hij haar les geven.
Zooals ze daar nu zat scheen ze geheel verdiept in haar lectuur totdat ze plotseling
opziende het hoofd boog naar den kant van waar ‘meneer’ altijd aankwam... ze
begreep er niets van... maar ze las verder, het boek boeide haar.
Eindelijk sprong ze van haar plaats, vader storend. Te r We g e vergeleek zijn
horloge met de pendule: ‘Ik geloof niet dat je vandaag les krijgt, kleintje’ zei hij nu
ook opstaande en uitkijkend in de straat: ‘dat zou een buitenkansje wezen, he?’ En
zacht streelde hij kleine S u z e 's hoofd.
‘Zou meneer me vergeten?’ vroeg ze.
Toen las ze weer door gretig, alleen bezorgd over wat er gebeuren zou in het
sprookje.
Te r We g e liet zijn boek rusten; nu herinnerde hij zich dat men hem van
M a r t e n s had verteld dat hij vroeger, in zijn goeden tijd soms zijn lessen verzuimde,
als hij verdiept in eigen studie alles om zich heen vergat; maar dat was lang geleden,
M a r t e n s was grijs nu, hij studeerde niet meer, van verscheidene zijner toenmalige
leerlingen had hij al de kinderen, misschien zelfs de kleinkinderen onderwezen.
In den Haag sprak men van M a r t e n s als van iemand die zijn tijd heeft gehad,
als executant was hij niets meer en zijn lessen verminderden. Een ‘ster’ was
M a r t e n s nooit geweest, een verdienstelijk solist uit den tijd toen de sterren nog te
tellen waren, van L i s z t en T h a l b e r g J a e l l en R u b i n s t e i n ... nu kwamen er
zooveel.
Onder gunstige condidies had M a r t e n s 't misschien ver kunnen brengen. Hij
was de zoon van een franschman die in troebele tijden zijn land had verlaten om
dienst te nemen in het nederlandsche leger; hij was kapelmeester geworden bij de
militaire muziek maar had 't niet verder kunnen brengen dan tot onderofficier. Voor
zijn zoon
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droomde hij van de épauletten en als kind leerde hij hem de militaire houding en
goede manieren. Flink in den pas liep A n t o n mêe met den troep als zijn vader aan
het hoofd van de colonne zijn corps aanvoerde; maar niet om de soldaten, om de
muziek volgde hij; alle marschen kende hij, hij zou die thuis hebben willen naspelen
als hij vaders viool had mogen aanraken, maar zijn vader wilde geen muzikant van
hem maken. A n t o n wilde niet anders, dat verlangen groeide met hem op, het
beheerschte hem. Bij zijn moeder vond hij steun, zij had een afkeer van 't
kazerneleven.
Pas toen A n t o n veertien jaar was gaf zijn vader toe, hij huurde een oude piano
en liet zijn jongen les geven door een strengen meester. Onmiskenbaar bleek nu zijn
aanleg en na vier jaar hard werken werd A n t o n besteed bij familie in Den Haag
om aan de muziekschool, waarvan L u b e c k directeur was, te worden klaar gemaakt.
Van toen af had M a r t e n s zijn carrière voor zich gezien, zich er aan gegeven
met al zijn macht. Zijn leermeesters moedigden hem aan, zijn kameraden benijdden
hem en toen hij na drie jaren in de soloklasse te hebben gewerkt plaats zou moeten
maken voor een ander, werd hem als onderscheiding nog een vierde jaar gegund.
Nog nooit was bij het eindexamen een zoo eervol diploma uitgereikt als het zijne en
op de uitvoering in Diligentia behaalde hij een schitterend succes. Men ried hem aan
om van hooger hand geldelijken steun te vragen voor zijn studie aan een buitenlandsch
conservatorium, L u b e c k zelf zou hem daartoe aanbevelen, maar M a r t e n s
weigerde; wel hoopte hij later door enkele lessen van een virtuoos zijn spel te
acheveeren, maar toen nog niet, toen wilde hij andere dingen.
Men wist wel aan de muziekschool dat hij meer dan anderen zijn best deed in de
theorieklasse, dat hij de eenige was die contrapunt studeerde; de directeur had zelfs
een paar van zijn composities door de orkestklasse laten uitvoeren, maar hoezeer die
stille jongen in zich voelde den drang om in muziek te uiten wat hij niet met woorden
zeggen kon, dat wist alleen M a r i e v a n H e u v e l .
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Ze was een eenvoudig burgermeisje dat ook ‘voor het vak’ leerde. Van 't begin af
aan had A n t o n haar onderscheiden uit al de meisjes die hij ontmoette bij het aanof
uitgaan van een les; ze was niet opvallend gekleed, ook niet de mooiste van allen,
hij wist zelf niet wat het was waarom hij, als hij 't eerste klaar was, wachtte tot de
zangklasse uitging alleen om haar te zien voorbijgaan, haar stem te hooren. Men had
hem gezegd dat ze de beste leerling was uit haar klasse, dat ze een mooie sopraan
had en een warm temperament, maar hij had haar nooit hooren zingen, haar zelfs
nooit gesproken. Eerst toen ze gezongen had in een openbare les was hij bescheiden
naast haar gaan zitten en had hij gewaagd haar aan te spreken.
Drie dagen later vond hij gelegenheid haar te vragen een lied voor hem in te zien,
hij had niet gezegd dat hij dit voor haar had geschreven, voor haar alleen, en toen ze
't hem met veel lof wilde teruggeven had hij als een gunst gevraagd of ze 't van hem
wou aannemen.
Van toen af waren ze vrienden geworden. M a r i e zag met bewondering tot hem
op toen hij haar in vertrouwen sprak van een groot werk, dat hij had ontworpen en
waarvoor hij al een schat van gegevens bijeén had gebracht, een orkest-werk waarmee
hij naam hoopte te maken. Zoodra het eind-examen achter den rug was zou hij zich
er aan wijden. Hij maakte Marie deelgenoot van al zijn kunstaspiraties en toen hun
beider eindexamen voorbij was sprak hij haar zijn liefste wensch uit... een eigen thuis
om ongestoord te kunnen werken, met haar als zijn vrouw.
Nog in dat zelfde jaar trouwden ze.
Natuurlijk had men hun voorgehouden dat hun huwelijk beider artisten-carriére
zou belemmeren, maar ze waren zoo zeker van het tegendeel dat ze toch hun zin
volgden.
Zoo klein mogelijk richtte M a r i e het huishouden in, M a r t e n s had al
verscheiden leerlingen, hij had veel protectie; bovendien rekende M a r i e er op dat
ze samen geld zouden verdienen met optreden in 't publiek maar het meest stelde ze
zich voor van zijn componeeren.
M a r t e n s zelf leefde in een volkomen illusie van
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geluk, vóór hem lag het vrije leven leven met de groote taak waaraan hij zich geven
zou. Aan M a r i e dankte hij het beste wat hij had voortgebracht; haar stem, heel haar
bezielde persoonlijkheid inspireerde hem en onder haar invloed was het plan ontstaan
van het groote werk, zijn symfonie van Levensvreugde. Om dat te kunnen voltooien
had hij haar noodig; eerst nu zij voor altijd bij hem was zou hij kunnen uitjubelen
zijn hoogste lied.
Aanvankelijk liep alles meê; aanbevolen en gesteund door mannen van invloed
was hun huwelijksreis een zegetocht geweest. Ze reisden van de eene stad naar de
andere, overal concerten gevend, overal bloemen oogstend: in M a r t e n s '
geboorteplaats werd aan het jonge paar een schitterende ovatie gebracht.
Terug in den Haag begon weer de studie. M a r i e vooral maakte groote
vorderingen, haar stem werd krachtiger, haar voordracht inniger onder de leiding
van haar man.
M a r t e n s kreeg veel leerlingen, meer dan hij had verwacht en in zijn vrije uren
schreef hij.
Toen 't weer zomer was, werd hun eerste kind geboren: in de vacantie, schertste
M a r t e n s , en met 't begin van het concertseizoen was M a r i e weer sterk, beter bij
stem dan ooit. Glansrijk zong ze in Amsterdam haar solo in de Jahreszeiten,
M a r t e n s was trotsch op haar.
Er kwamen aanbiedingen van alle kanten, ook uit 't buitenland; ze reisden samen
terwijl M a r i e 's zuster het kind verzorgde; M a r t e n s accompagneerde zijn vrouw,
trad ook op als solist en met een bundel goede recensies en een goed gevulden buidel
keerden ze terug naar huis.
Ze reisden ook nog het volgende jaar al was in den nazomer hun tweede zoontje
geboren; ze sloegen geen enkel aanbod af. M a r i e was een dapper vrouwtje, ze
wilde niet dat haar huishouden een artistenrommel worden zou, frisch en helder
moest het wezen in haar huis en aan de kinderen wou ze geven wat hun toekwam.
Al was ze 's avonds vaak te moe om te studeeren, over dag zong ze bij haar werk en
als M a r t e n s vreesde dat ze achter-
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uit zou gaan, verzekerde ze hem dat ze trouw haar oefeningen bijhield... alleen niet
altijd bij de piano.
In den vierden winter werd 't al moeilijk: toen een jaar later haar derde kind was
gekomen en ze toch nog wilde volhouden deed ze treurige ervaringen op. Met een
kloek besluit offerde ze haar carrière en haar succes om een goede vrouw te zijn voor
A n t o n en een moeder voor de kinderen.
Een voorbeeldig huisgezin. M a r t e n s had den prijs van zijn lessen verhoogd, hij
speelde op enkele concerten en voor voorname muzikale soireés werd hij als solist
of als accompagnateur geëngageerd, nauwelijks hield hij genoeg tijd over om zijn
techniek te onderhouden. Nu en dan, zondags als hij goed gedisponeerd was, zag
M a r i e hem schrijven. Zijn piano-composities, klein vluchtig werk, werden goed
verkocht, liederen schreef hij niet meer en naar de groote symfonie waarmee hij
naam had moeten maken durfde ze hem niet vragen, zijn symfonie van levensvreugde.
Hij had het manuscript geborgen als een geheimen schat, hij had het lief als zijn
schoone slaapster die hij niet durfde wekken omdat ze hem zou verleiden tot droomen
en dichten, hij had den moed niet meer naar haar om te zien.... hij mócht niet.
Van lieverlede was hij geworden wat hij nooit had willen zijn. Onberispelijk in 't
zwart gekleed van den morgen tot den avond, ging hij van het eene rijke huis in het
andere dure lessen geven aan begaafde en onbegaafde dilettanten, bescheiden zijn
aanmerkingen makend. Als betaalde gast woonde hij hun feesten bij, hij had zich
hun hoofsche manieren eigen gemaakt, een deftige verschijning was zijn rijzige
gestalte, correct van houding met de ietwat zwierige manieren die hij had behouden
uit zijn vaders oud fransche school. ‘Overmatig fatsoenlijk’ noemden hem de jongelui.
Zoo had men hem in den Haag gekend, jaren lang; wat daaraan was voorafgegaan
wist M a r i e alleen, zijn optornen tegen den sleur, tegen zijn verlangen naar iets
beters dan geld verdienen.
M a r i e had hem moed ingesproken in dagen van moede-
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loosheid als hij zich beklaagde dat hij uitdoofde, dat het beste in hem onderging. Dan
had ze gesproken van later, als de kinderen groot zijn.... en hij had gezwegen om
harentwil.
Nog banger tijden waren er geweest, tijden van wrevel en verzet, waarin hij haar
verwijten deed en hij zich van haar wou losmaken om elders nieuwe inspiratie te
gaan zoeken voor zijne symfonie van levensvreugd.
In zulke tijden gebeurde het dat hij zijn lessen verzuimde en dat hij niet thuis kwam
op zijn tijd.
M a r i e had hem nooit iets verweten, ook niet het offer van haar talent, van haar
succes, ze wist te goed dat voor haar de zang niet veel meer was geweest dan een
carrière, het succes een voorbijgaand genot; voor hem was muziek de hoogste weelde
van zijn bestaan. Nog lang had ze gehoopt dat hij zijn groote werk zou voltooien;
daarvoor spaarde ze hem, droeg ze de meeste zorgen alleen.
Nu was dat alles voorbij, ze waren gelukkig samen, bijna als in 't begin.
Al hun kinderen, vier zoons en twee dochters, wijdden zich aan de kunst, ze
verspreidden zich naar wijd en zijd, alleen de jongste, moeder's petekind bleef lang
thuis; ze gaf pianoles in den Haag tot ze trouwde.
M a r t e n s had toen al uren beschikbaar, hij nam enkele leerlingen van haar over
en ook haar tarief; alleen de meest gevorderde nam hij, aan kinderen les geven wilde
hij niet, hij had zijn eigen kinderen ook door anderen laten onderwijzen.
Toch sprak M a r i e hem van S u z e t e r We g e , voor haar moest hij een
uitzondering maken al was ze pas tien jaar oud. S u z e was een dankbare leerling,
bizonder muzikaal; M a r t e n s liet zich over halen haar te gaan hooren. S u z e speelde
een sonate van M o z a r t en ze deed dat zóó dat de oude meester van dien dag af aan
elken Woensdag les kwam geven aan het kind dat op haar hooge tabouret de pedaal
nog niet kon bereiken.
Nooit verzuimde kapitein t e r We g e die lessen bij te wonen.
Twee jaar had 't nu geduurd, S u z e had haar meester
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niet teleurgesteld, ze was meer dan een gewone leerling voor hem. Steeds meer
verlustigde hij zich in haar talent, verheugde hij zich in haar toekomst, toch wetend
dat hij die niet meer zien zou; hij hechtte zich aan het veelbeloovende kind als aan
een laatste illusie, die hem bond aan het leven.
Zijn handen waren niet meer geoefend, thuis bleef zijn piano onaangeroerd, maar
toch gebeurde het dat hij S u z e voorspeelde wat hij haar opgaf voor de volgende
les, vaak vergat hij den tijd en was het uur lang verstreken als hij afscheid nam... het
kwam er niet op aan, zijn tijd was na deze les niet meer besproken.
Zijn lessen waren zoo verminderd, dat mevrouw M a r t e n s zich bezorgd maakte
en ze haar man wees op de noodzakelijkheid van de uitgaven te bekrimpen,
goedkooper te gaan wonen.
Toen herinnerde M a r t e n s zich dat hij een bovenhuis te huur had zien staan en
nog denzelfden dag ging hij zich overtuigen: 't was juist zooals hij had gedacht, naast
de t e r We g e 's.
Drie maanden later werd het door hem betrokken.
Toen M a r t e n s voor 't eerst als buurman S u z e les kwam geven waarschuwde
hij haar dat hij voortaan zou kunnen hooren of ze braaf studeerde, in zijn huiskamer
ontging hem geen enkele noot.
Wat voor andere bewoners hinderlijk zou kunnen zijn was voor M a r t e n s geen
bezwaar, nooit ergerde hem 't geduldig herhalen, 't regelmatige getik van
vinger-oefeningen, onwillekeurig volgde hij het staag op en neer gaan der gamma's.
Hij miste haar nooit, altijd precies op tijd: S u z e 's vader wist niet van geven en
nemen in dienst. Wat de meester gezegd had onthield hij, hij hielp haar voort,
moedigde haar aan, en hij maakte haar het werk licht door zijn toewijding.
Op dien donkeren Novemberdag wachtten ze beide te vergeefs, meneer kwam niet.
Wat daarvan de reden was vernamen ze eerst toen mevrouw M a r t e n s 's avonds
liet weten dat haar man
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een hevigen aanval van asthma had gehad waarna hij zich heel zwak voelde en te
bed moest blijven. S u z e was juist met haar étude begonnen, op dat bericht werd de
piano gesloten en ook den volgenden dag studeerde ze niet.
Vrijdags ging ze even vragen hoe de zieke het maakte. Mevrouw M a r t e n s vroeg
haar boven te komen, ze vertelde van haar schrik, van den angst waarin ze den dokter
had afgewacht. Nu ging 't beter maar meneer lag nog te bed. S u z e luisterde met
groote belangstelling, maar mevrouw M a r t e n s was een vreemde voor haar, ze
wist niets te zeggen; even draalde ze, toen stak ze mevrouw de hand toe, groette
vriendelijk, wenschte beterschap; vlug liep ze den trap af, blij dat 't voorbij was.
Even daarna kwam het verzoek of S u z e haar studie zou willen hervatten.
Toen M a r t e n s haar den eersten dag niet had gehoord had men hem gezegd dat
zij ook ongesteld was, maar nu was haar stem tot hem doorgedrongen, hij had
begrepen dat ze om hém niet studeerde. De stilte maakte hem onrustig, hij wilde haar
hooren, het zou hem goed doen. Waarom had men hem dien troost onthouden?
Schoorvoetend kwam de beterschap, heel den winter mocht er van uitgaan geen
sprake zijn.
Het was pas November, zijn weinig overgebleven leerlingen gaven den moed op,
ze namen een anderen meester, alleen S u z e wachtte.
Op een Zondagmorgen, in 't eind van November kreeg ze een uitnoodiging om
een uurtje te komen les nemen bij den buurman.
Ze vond hem gezeten in een grooten leunstoel, gehuld in een chambercloak en
met een rood turksch kapje boven zijn fijn besneden gelaat; om zijn oogen 'n donkere
schaduw, de wangen ingezonken en de bleeke, magere handen rustend op beide
armleuningen. S u z e keek hem schuchter aan, onder het schel roode mutsje scheen
zijn hoofd kleiner, zijn gelaatskleur anders. ‘Wel kindlief’ zei mevrouw, ‘vind je dat
meneer er vreemd uitziet?’ S u z e stemde toe, en de oude man nam haar hand in de
zijne.
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‘Ik ben nog niet heelemaal beter en ik heb niet zoo'n warm vachtje op mijn hoofd
als jij, daarom houd ik mijn kapje maar op; vind je 't niet mooi, mijn oudste zoon
bracht het voor me meê toen hij heel ver weg was geweest om concerten te geven.’
Toen rustte hij even, het spreken viel hem moeilijk. ‘Ik mag vooreerst nog niet bij
je komen om les te geven maar jij kunt zoolang niet wachten, je hebt vlijtig gestudeerd
en je moet verder gaan’, zei hij.
Een vriendelijk lachje was S u z e 's antwoord en omziende naar de piano vroeg ze
of ze dan maar zou beginnen?
Mevrouw M a r t e n s schroefde de tabouret voor haar omhoog; eenmaal voor de
piano was S u z e niet meer verlegen, de études gingen even goed als thuis en meneer
gaf haar een nieuwe op.
Toen: haar ‘stuk’, een concert van Mendelssohn. Hij had 't haar hooren studeeren,
toen hij half bewust néerlag; als in een droom waren die klanken tot hem gekomen,
als een stem uit 't verleden, nu werd hem alles duidelijk, ook de herinnering. Met de
moede oogen gesloten luisterde hij naar S u z e 's spel, het was hetzelfde concert
waarmee hij was opgetreden in Diligentia, zijn eerste succes. Voor een vleugel zat
hij... heel zijn partij speelde hij van buiten... achter hem de orkest-klasse en voor op
het podium de directeur... daar beneden 't publiek. In zijn verbeelding hoorde hij de
violen, het koper... zijn polsen klopten, hij doorleefde wêer dezelfde spannende
emotie.... rusteloos bewogen zich zijn handen. Plotseling bij een crescendo, den
climax aan het einde van het eerste deel richtte hij zich op: ‘meer kracht, meer vuur!’
verlangde hij en toen het kind niet meer vermocht te geven zonk hij nêer in zijn
stoel.... verslagen.
S u z e speelde niet verder.
Toen ze den volgenden Zondag weerkwam liet mevrouw haar niet toe bij den
meester, ze vreesde dat het luisteren hem vermoeien zou. S u z e zag dat mevrouw
geschreid had, dat beklemde haar, ze had ook kunnen schreien, maar ze liep haastig
naar huis.
Toch kwam er nog een vleugje van beterschap, t e r We g e maakte daarvan
gebruik om den buurman te bezoe-
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ken: ‘Ik kom eens kijken hoe 't u gaat’, sprak hij ter wijl hij den stoel aannam dien
mevrouw hem bood. ‘'t Is een slecht seizoen voor u, u zult nog wat thuis moeten
blijven.’
‘Zoolang het hier niet ruimer wordt’ antwoordde M a r t e n s , de hand leggend op
de borst, ‘moet ik nog geduld hebben.’ Toen, vreezend dat het spreken haar patiënt
zou inspannen, nam mevrouw M a r t e n s het woord, de omstandigheden van de
ziekte mêedeelend.
Ze deed dit voorzichtig, nog altijd bezorgd den zieke te verontrusten en eindelijk,
wijzend op een pak couranten die voor hem op tafel lagen, zei ze vroolijk: ‘Die heeft
N i c o ons gestuurd, onze N i c o maakt een kunstreis in Amerika, er wordt prachtig
over hem geschreven, hij is volbloed artist, staat er; en E d u a r d .... u weet toch dat
zijn piano-concert in Weenen bekroond is?’
Te r We g e wenschte hem geluk maar M a r t e n s bleef stil voor zich uit kijken,
het was alsof de roem van zijn kinderen hem niet meer bereikte.... heel zijn leven
had hij voor hen gewerkt, gezorgd, ontbeerd.... nu waren ze alle ver weg: ze zouden
niet bij hem zijn als hij sterven ging...
Te r We g e sloeg hem gade, hij vond den toestand veel ernstiger dan hij verwacht
had en hij begreep dat hij de vraag, die hij had willen doen, nu niet te berde kon
brengen.
Toen mevrouw had uitgesproken stond hij op om afscheid te nemen, maar juist
op dat oogenblik klonken de eerste noten van S u z e 's spel. M a r t e n s glimlachte,
luisterde en om hem niet te storen toefde t e r We g e . 't Was maar een étude... ‘Goed
zoo!’ sprak de meester bij het slot-accoord: ‘Goed zoo’, alsof hij naast haar zat, en
toen tot S u z e 's vader: ‘Ze is mijn beste leerling geweest... Ze komt er, u zult trotsch
op haar zijn!’ - ‘Dus u gelooft’... begon t e r We g e nu toch zijn vraag, maar
M a r t e n s luisterde weer. Toch na een oogenblik drong het tot hem door: ‘Zeker
geloof ik...’ en na een oogenblik vervolgde hij met een flauw glimlachje: ‘maar het
is in de kunst als in 't geloof van mijn moeder, daar waren geroepenen en
uitverkorenen... moeder was een vrome vrouw, ze geloofde dat
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zij een geroepene was, maar ze wist dat ze geen uitverkorene wezen kon, daarvoor
hield ze te veel van haar man... haar God was een naijverig God... de kunst is als
haar God, ze eischt ook van haar uitverkorenen dat ze alles verlaten zullen om haar’...
Even rustte hij, nu met een pijnlijken trek op het strakke gelaat; zacht legde
mevrouw haar hand op de zijne als om hem te vermanen tot rust, toen verhelderde
hij: ‘Ik was net als moeder,’ zei hij heel zacht, ‘ik heb ook mijn vrouw en kinderen
te lief gehad.... maar ik heb er geen spijt van, wie weet of 't me nog niet gegeven
wordt.... moeder geloofde dat ze nog een uitverkorene worden zou in den hemel.’
De laatste woorden kwamen moeilijk, de adem stokte.
Te r We g e drukte hem de hand, behoedzaam daalde hij de trap af, droevig
gestemd, maar toen hij in zijn kamer het blonde kind voor de piano zag herinnerde
hij zich: ‘U zult trotsch op haar zijn’, en diep haalde hij den adem op.
S u z e heeft haar ouden vriend niet wéergezien.
In 't begin van Januari werden de toelatings-examens voor de muziekschool
afgenomen: S u z e was ingeschreven voor de solo-klasse piano en met haar moeder
ging ze er heen.
Er waren zeven sollicitanten, vier meer dan er konden worden toegelaten. S u z e
was de eenige die geen voorbereidende klasse op die school had gevolgd, geen van
de anderen had ooit van haar gehoord.
Ofschoon de concertzaal van de school vrij goed verwarmd was, huiverde T i n e
bij 't binnentreden, de groote ruimte was karig verlicht en tegen de kleine,
hooggeplaatste vensters kletterde de regen, grauwe wolken trokken er voorbij. Naakt
en doodsch waren de witgekalkte muren en de houten vloer was onbedekt, scherp
klonken alle geluiden, het minste geritsel, het stemmengefluister. Koud,
zwart-glanzend stond de vleugel op het onversierde podium, en zeven kale matte
stoelen in een halven cirkel geschaard.
In de zaal regelmatig rijen ledige stoelen, hier en
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daar op de hoekplaatsen zaten ouders die waren meegekomen; maar één vader was
er bij. S u z e en haar moeder gingen een eind naar voren. Op de allereerste rij links
schoolden vier meisjes samen, de hoofden bij elkâar druk pratend... groote meisjes
waren het, alle veel ouder dan S u z e , ze zagen om, bekeken haar. Rechts ook op de
voorste rij zaten twee heeren, onaanzienlijk gekleede jonge mannen, de een bladerde
in zijn muziekboek, de andere keek zwijgend vóór zich, ‘Zouden die meester willen
worden?’ dacht S u z e .
Het was al over den tijd, het wachten maakte haar ongedurig, haar handen werden
koud.
Eindelijk, door een zijdeur, traden de heeren binnen, zeven waren er. De direkteur
las de namen af: een lang meisje beklom de vijf treden van het podium; met een
hoogen blos, zonder te durven opzien zette ze zich voor de piano; ze had dit alles al
eens doorleefd, het was de tweede maal dat ze hier examen deed. De direkteur sprak
haar even toe, bladerde in haar muziekboek, legde 't op den lessenaar. S u z e hoorde
dat ze fouten maakte... geen wonder, ik zal ook fouten maken... Te vergeefs poogde
ze te lezen op 't gelaat van de heeren welken indruk het spel op hen maakte, niet het
minste teeken van goed- of afkeuring bespeurde ze.
S u z e was de vierde die afgeroepen werd. Toen ze in haar korte japonnetje, met
een strik boven het loshangende haar naar voren kwam, glimlachte de direkteur, hij
schroefde zelf den stoel omhoog. S u z e wisselde even een knikje van verstandhouding
met haar moeder, toen keek ze den direkteur vragend aan terwijl bij een étude koos
uit haar boek, ze moest ze alle kennen. Dapper sloeg ze de eerste noten aan... vreemd
klonk de piano haar toe, heel anders dan thuis... en de stoel zoo ongewoon... als mijn
vingers maar niet zoo koud waren... wat zal Papa zeggen als ik er niet door kom...
zoo denkend speelde ze: mama zal zeggen dat 't hier koud was... nu gaat 't al beter...
wacht, dat lastige eindje... toch nog mis die hooge noot... zouden ze 't hebben
gemerkt... zoo dwaalden haar ge-
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dachten; eindelijk het laatste loopje zonder fout, het slotaccoord... kláár.
Voor de sonate was ze niet bang, die had ze zelve mogen kiezen.
T i n e was veel angstiger dan S u z e ; naar de andere meisjes had ze scherp
geluisterd, kritisch haar fouten opgemerkt, toen had ze zich voorgesteld hoe S u z e
daar zitten zou, hoog op het podium met achter zich die zeven heeren... Nu zat ze
daar, en het was haar alsof ze haar kind aan de markt had gebracht...
S u z e speelde niet zoo goed als thuis... het misslaan van die hooge noot joeg
T i n e het bloed naar het hoofd.
Maar toen ze Beethoven speelde werd alles anders.... nu was ze er heelemaal in,
haar gedachten dwaalden niet meer, heel haar denken loste zich op in blijde stemming,
in het genot van iets heel moois te kunnen zeggen en in het verlangen te worden
verstaan.
Ook T i n e was niet meer bang, de klank van de piano dien ze eerst schraal en
koud had gevonden scheen nu voller, kleuriger; helder opklinkend, teer en zuiver
volgden de vlugge nootjes elkaar op en klaterend vlogen de forto's de zaal in....
Zoo had er nog geen gespeeld.
Met haar cahiers onder den arm, nu wat verlegen keerde S u z e terug naar haar
plaats: ‘zou ik er door zijn?’ dacht ze, maar ze durfde 't moeder niet vragen nu.
Een uur later wist ze het.
In de donkere bestuurskamer met 't uitzicht op een hoogommuurde binnenplaats
wachtten de geëxamineerden de beslissing af. De meisjes hielden zich goed, ze
spraken over onverschillige dingen; een van de beide heeren stond voor het venster,
turend naar de kamer aan de overzij, waar pianoles werd gegeven, de andere las
aandachtig de namen der bestuursleden op een lijst die hing aan den wand, alleen
een paar moeders bespraken den vermoedelijken uitslag, en dat ze hadden opgemerkt
hoe de heeren het meest hadden geluisterd naar dat kleine meisje....
Druk bedrijvig als altijd trad de oude portier binnen;
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hij hield een papier in de hand. Zenuwachtig bevend veegde hij zijn bril af, keek er
over heen of ze nog allen present waren; toen las hij de namen af der geslaagden,
éen voor éen telkens opziende naar de gelukkige; hij kende ze allen, ook S u z e .
S u z e was aangenomen!
Vroolijk trippelde ze naast haar moeder, samen onder één parapluie. Wat had ze
nu veel te vertellen, van de fouten die ze had gemaakt en hoe blij ze was geweest
toen ze juist deze étude had opgekregen die ze zoo goed kende, van het meisje dat
zoo huilde omdat haar naam niet was afgelezen... Ze keek blij omhoog naar de grijze
wolken!
Met een hoogen blos en stralende oogen stapte ze vaders kamer binnen. Woorden
waren niet noodig, zegevierend beurde t e r We g e haar in zijn omhelzing omhoog:
‘bravo kleintje!’
Toen was ze vol van heerlijke blijdschap, ze zag iets vreemds in vaders oogen, en
ze lachte er om: ze had niet gedacht dat 't haar zooveel zou kunnen schelen als ze er
door was... is moeder even blij als papa? kwam 't even in haar op... Ze hoorde T i n e
allerlei dingen vertellen van 't examen, snel sprekend, precies zooals 't gegaan was,
gelukkig niet van de fouten... papa zou er boos om zijn... of... boos dat kon niet, ze
was er immers door, en ze keek rond in de kamer waar alles nog was zooals gisteren...
alleen de piano was gesloten... Waarom? zou ze niet moeten studeeren van daag?
Toen dacht ze op eens aan verleden Zaterdag toen de piano ook dicht bleef en ze
verscholen achter 't gordijn gezien had hoe ze de kist van meneer M a r t e n s hadden
toegedekt met een zwart kleed en ze er haar bloemen op hadden gelegd, de krans
met lange witte linten en het kaartje er aan waarop ze zelve haar naam had geschreven.
Er kwam iets in haar omhoog, een diepe zucht over de blijdschap van haar ouden
vriend als hij had kunnen weten dat ze er door was en dat ze beter had gespeeld dan
heel groote meisjes... he, wat was het náár geweest dat die eene zoo huilde... zou ze
nu ook al thuis zijn...
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Toen merkte ze op dat T i n e niet meer sprak en ze op het punt was heen te gaan.
‘Ik was eerst 'n beetje bang, heeft moeder 't u gezegd?’ vroeg ze.
‘Ik geloof dat ze 't vergeten heeft.’
‘Onder de étude, later niet meer; als ik maar zelf mooi vind wat ik speel ben ik
nooit bang, dan wil ik dat ze 't allemaal ook mooi zullen vinden’.... Weer straalden
haar oogen bij 't zoo kinderlijk getuigen van haar roeping.
T i n e nam haar hoed en mantel af, en terwijl ze langzaam de trap op ging trachtte
ze gelukkig te zijn... er was iets wat haar bedroefd maakte...
Eerst toen ze alleen boven was en ze in de kamer beneden de vroolijke stemmen
hoorde van die twee die een overwinning hadden behaald, wist ze wat het was: van
nu af zou haar kleine S u z e al een doel hebben om voor te leven, een taak waaraan
zij vreemd was, ze zou opgaan in iets anders dan in het kind-zijn van haar. Zoo had
G e r a r d 't gewild, daar had hij zijn best voor gedaan.
T i n e haastte zich niet om weer naar beneden te gaan, ze wilde eerst vrede hebben
met zich zelve... ze was jaloersch dat voelde ze, jaloersch van haar man die
zegevierde...
Zingend kwam S u z e de trap op... daar was ze... ‘Moeder, ziet u wel dat de zon
doorkomt? Gaat u mee uit, ik hoef niet te studeeren vandaag.’
T i n e aarzelde: ‘Toe moesje, als u niet mee gaat’... verwonderd keek ze T i n e
in de oogen, had ze geschreid? ‘dan gaan wij ook niet: he 't is zoo heerlijk dat ik er
door ben!’ en zonder recht te begrijpen waarom sloeg ze beide armen om moeder's
hals en kuste ze haar tranen weg.
Ze wandelden den Scheveningschen weg op, toen langs de kerkhoven om de
boschjes in te gaan. Nieuwsgierig keek S u z e door de hooge tralies naar de graven:
‘Ze hebben meneer M a r t e n s immers hier ook begraven?’ vroeg ze, ‘Kunnen wij
zijn graf zien van hier?’
‘Van hier niet, wij zijn een heel eind van den weg af gegaan.’
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‘Mogen wij er niet in, ik zou 't zoo graag willen zien.’
Te r We g e schelde aan, hij verzocht den man die hem binnen liet te willen
aanwijzen waar M a r t e n s begraven lag.
Stil den ouden man volgend liep S u z e tusschen de graven door; in 't voorbijgaan
las ze de namen op de steenen, sommige waren gedekt met nog versche bloemen...
háár bloemen wilde ze zien.
‘Hier is het’, zei de man eindelijk.
Er lag geen steen en er waren geen bloemen.
‘Waar is mijn krans?’ vroeg S u z e .
‘Meêbegrave, alleen op eige grave magge de blomme blijve ligge, dit is maar 'n
algemeen graf, daar ligge d'er meer in, daarom motte de blomme op der kist blijve
ligge zie je... om die andere netuurlek...’
Te r We g e stemde toe, maar S u z e was teleurgesteld.
‘Je mot al heel wat beteekene in de wereld om der zoo'n eige graf op na te houe’,...
praatte de man voort, al weer verder gaande.
T i n e troostte S u z e : ‘Is 't niet goed dat ze hem je bloemen hebben meêgegeven,
ze waren toch alleen voor hem?’
Maar t e r We g e herhaalde bij zich zelf de woorden van den doodgraver; neen,
M a r t e n s beteekende niet genoeg, zijn talent was niet machtig geweest om te
overwinnen in den strijd om 't bestaan, zijn meesterwerk bleef onafgemaakt en de
laatste hulde werd met hem mee begraven. Maar wat hij zelf niet aan 't licht vermocht
te brengen bloeit op in zijn kinderen,... zijn zoons oogsten roem voor den ouden man
die heenging...
En vroolijk in de zon zag hij kleine S u z e voor zich uitgaan.
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Over de Noorsche berg-vlakte
Door D. Logeman-van der Willigen.
Weer in een stad te zijn waar op vaste uren een trein vertrekt, was een heel wonderlijk
gevoel na weken in 't binnenland van Noorwegen rond getrokken te hebben in een
klein, niet altijd heel gemakkelijk rijtuigje. Die stad was het schilderachtige Bergen
- waar de Bergenser te recht zoo trotsch op is en waar zooveel te zien is. We genoten
van de oude ‘Tyske Brygge,’ die weldra verdwijnen zal - dat interessante oude
stadsdeel, waar pakhuizen en kantoren nog zijn zooals de Duitsche handelslui ze
eeuwen geleden bouwden en inrichtten. En niet minder van het nieuwe Bergen met
de fraai aangelegde parken en moderne villa's en huizen.
Wij namen te Bergen den trein naar het heerlijke Vossevangen. Op 9 K.M. afstand
van de stad ligt het dorp Nestun en in de buurt daarvan het landgoed ‘Troldhaugen’
van E d w a r d G r i e g , die sedert dien gestorven is. De weg van Bergen naar
Vossevangen (108 kilometer, waar de trein bijna 4 uur over doet) is vol afwisseling.
Begroeide bergen, kale rotsen, watervallen, weilanden, graanvelden (nog groen door
den natten zomer), hei en bosch, rivier en meer. Rijke boerenhofsteden en mooie
heeren-villa's. De weg stijgt voortdurend en bereikt te Haukeland het hoogste punt.
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Daarna is 't dalen tot aan Vossevangen. Niet minder dan 52 tunnels, waarvan de
langste 1286 meter is, stoomden we door.
Den volgenden dag gingen wij van Vossevangen per trein naar Myrdal. Dit gedeelte
van de groote spoorlijn Bergen-Kristiania werd eerst in 1906 voor het publiek
geopend. Aan beide kanten van de spoorlijn 't eene oogenblik hooge, steile rotsen,
't andere lieflijke groene dalen. Weer voerde de weg door verscheidene tunnels; we
telden er 46, waarvan de langste, de ‘Gravehals’ 5300 meter is. Het doorboren van
die rots alleen heeft vijf jaar werk vereischt. We hadden zooveel over de spoorlijn
Bergen-Kristiania hooren spreken - er werden ons zooveel wonderen van natuurschoon
en menschenarbeid voor oogen getooverd, dat we grooten lust hadden dit alles zelf
eens te zien nu we toch eenmaal in het land waren.
Tot Myrdal ging alles goed.
Van Myrdal lagen de rails niet verder dan Finse en was het verkeer nog niet voor
het publiek geopend.
We kregen een introductie van een ingenieur van de lijn - en we mochten van den
nieuwen trein gebruik maken, waar er gelegenheid was.
De trein, bestaande uit locomotief en goederenwagens, reed alleen als 't voor 't
vervoer van spoorwegmateriaal noodig was. Een enkele boer mocht dan wel eens
per gratie meereizen en verder de menschen, die als wij een speciale introductie
hadden gekregen. Wij hadden daarbij nog een recommandatie aan den machinist en
waren vol hoop op een goede plaats.
We kwamen tegen 12 uur te Myrdal aan en hoorden er, wat de ingenieur in
Vossevangen ons ook had meegedeeld, dat er ‘tegen twee uur’ wel een trein zou
gaan. Het vage ‘tegen twee uur’ werd half vier.
Toen kwam de stationchef ons waarschuwen en wees ons een plaats aan in een
dichten goederenwagen. Een paar boerenkinderen, eenige arbeiders en een oude,
gebogen postbeambte met de postzakken waren onze medereizigers. Van zitten was
geen sprake en toen ik het even waagde
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me op den stapel postzakken neer te vlijen, joeg de grijze beambte me er beleefd af
- om er toen zelf op te gaan zitten. Het was er vrij donker, veel licht kwam er niet
door de twee kleine raampjes, in 't midden van iedere lengtewand éen. Iedereen
verdrong er zich bovendien voor om ten minste iets van de mooie streek te zien. Een
paar arbeiders stonden achter op het balcon van den wagen, daar waar in een gewonen
trein de conducteur staat. Met hun breede gestalte vulden zij de geheele deuropening,
zoodat we niet konden zien of er nog meer plaats op het balkon was. Weldra merkten
we dat dit wel 't geval was, gingen er heen en bleven er de geheele reis staan. Vandaar
hadden we een heerlijk vrij uitzicht, al sloeg de regen ons ook in 't gezicht en woei
een ijzige bergwind ons ook om de ooren. 't Was of de zomer plotseling in winter
was overgegaan, - of 't niet 24 Augustus maaar 24 December was. Ik kreeg een gevoel
alsof we op weg waren om kerstmis te gaan vieren bij vrienden, die buiten woonden.
Het regende niet meer - het sneeuwde. In dichte vlokken viel de sneeuw op ons
neer en in iederen tunnel hulde de rook ons in een sluier van zwart. We begonnen er
ontoonbaar uit te zien. Maar daarover bekommerden wij ons niet. Ook de kou deerde
ons niet. We waren er goed tegen gewapend in winterkleeren en bont. Zoover ons
oog reikte niets dan sneeuw en kale rotsen. Hier groeide boom noch plant. Zelfs de
dwergberk kon hier geen wortel schieten. In meertjes die we voorbij stoomden en in
het Taugevand dreven groote, blauwachtige stukken ijs. ‘Daar’, zeide een arbeider
op een vlakte wijzend ‘hielden de boeren uit den omtrek twee keer per jaar markt
om aan de noodigste levensmiddelen te komen en eigen waren te verkoopen. Dat is
weldra niet meer noodig.’ Zoo verlaten was de streek - zoo afgesloten van alle
communicatie met de buitenwereld. Hoe moeten die menschen te moede zijn geweest
toen plotseling de moderne tijd met stoom, telegraaf en telefoon er zijn intrede deed,
filosofeerde ik. Trouwens de streek, eens zoo verlaten, - was al lang van uiterlijk
veranderd. Hier en daar woonden er inge-
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nieurs, die al jarenlang aanteekening gehouden hadden van de plaatsen waar de
sneeuw het hoogst lag en waar die 't rijkelijkst viel, met 't oog op de ‘Snebygninger’
waarover we hieronder meer hooren. Onderweg zagen we dan ook verschillende
palen waar in allerlei kleuren, die de verschillende jaren aangaven, de sueeuwhoogte
opgeteekend was. Behalve de ingenieurs-woningen zagen we barakken waar de
arbeiders huisden. Iedere barak telde twaalf, de groote zelfs vier en twintig arbeiders.
In 't geheel waren er tusschen Myrdal en Finse 700 arbeiders gehuisvest. De meeste
verdienen 6 à 7 kronen daags en hebben vrij woning, licht en vuur; die wijsheid heb
ik allemaal van de arbeiders die met ons mee reisden. Voor eten gaat er ongeveer
1½ kroon per dag af, zoodat er aardig wat overblijft om naar vrouw en kinderen te
zenden. Aan sterken drank kunnen de arbeiders hun geld daar niet verdoen. Er wordt
streng over gewaakt dat er in den omtrek geen sterke drank, zelfs geen bier, te krijgen
is. De meeste arbeiders werken Zondag door, wat zouden ze daar trouwens anders
doen? Bovendien is de arbeidstijd in die koude streken ook zoo treurig kort. Alleen
de drie zomermaanden is het werk mogelijk. IJs en sneeuw zijn harde rechters. En
dien dag dat wij ons daar wit lieten sneeuwen en zwart lieten berooken was éen van
de zomersche werkdagen!
De weg stijgt voortdurend en bereikt even vóor Finse het hoogste punt van de
heele spoorlijn n.l. ruim 1300 Meter boven de zee.
Het aantal tunnels dat we doorgingen was ontelbaar en stoomden we niet door een
in de rots geboorde tunnel dan reden we onder groote houten afdaken de zoogenaamde
‘snebygninger’ die ons herinneren aan de Lawinengalerie van de Berninastrasze.
Daar doen die houten afdaken echter meer dienst tegen den föhn, die in 't voorjaar
in die streken woedt en met reuzenkracht de sneeuw voortjaagt. De straten die door
een Lawinengalerie beschermd worden blijven dan bevrijd van een groote
sneeuwophooping. In Noorwegen moeten de Snebygninger vooral in 't najaar en
winter dienst doen op de plaatsen waar volgens opgave
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der ingenieurs het meeste sneeuw valt, om de baan zooveel mogelijk vrij te houden.
De maatregelen schijnen echter nog niet voldoende, want terwijl ik dit schrijf (begin
September) komt reeds de treurmare dat de lijn Myrdal-Finse voor het
materiaal-vervoer gestremd is, dat er reeds twee locomotieven in de sneeuw vast
zitten!
Maar Noorwegen zal niet rusten voor ook die moeilijkheid overwonnen is. Een
staat die de lijn reeds zoover bracht, heeft getoond voor geen moeilijkheden te blijven
staan. De spoorlijn Bergen-Finse is een wonder van arbeidskracht, een schitterend
voorbeeld van 't geen menschenverstand bereiken kan. Onwillekeurig dacht ik aan
de St. Gothard-baan, die reeds zulk een meesterwerk is. Maar op mij maakt de natuur
van Noorwegen een veel grootscher indruk; wat ik in Zwitserland zag verzinkt er bij
in 't niet - de Engadin misschien uitgezonderd. In ieder geval ben ik blij dat ik
Zwitserland zag en van Zwitserland genoot vóor ik Noorwegen leerde kennen, zooals
ik 't nu ken (na het verscheidene zomers in verschillende richtingen doorkruisd te
hebben) in al zijn ernstige grootschheid en indrukwekkende pracht. Tot nu toe was
echter 't mooie in Noorwegen zoo moeilijk te bereiken voor een ieder die niet houdt
van boot of rijtuig - dit wordt nu door de lijn Kristiania-Bergen verholpen. Is die lijn
eenmaal voor het publiek geopend (en men hoopt dat dit weldra zal zijn1) dan is 't
slechts een kwestie van 12 à 14 uren!
Ondertusschen kwamen we te Finse aan. Het station (dat nog lang niet gereed was)
is volgens wat men mij vertelde genoemd naar een saetter Finse, die daar op de
hoogvlakte zijn hut gebouwd had om er zijn kudde te bewaken. Zijn hut is nu tevens
‘hotel’ voor de weinige vreemdelingen, die er afstappen. Zoodra de spoorlijn gereed
is zal er een groot toeristen-hotel gebouwd worden.

1) De opening was bepaald op 16 December. Maar 14 December las ik in een Noorsche krant,
dat er geen sprake van wezen kan. De treinen zitten in de sneeuw vast, de snebygninger zijn
niet voldoende. Het zal veel werk en geld vereischen eer deze werkelijk in de behoefte
voorzien.
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De heele hut bestaat uit een keuken en drie kamertjes. Wij kregen de kamer die aan
de keuken grensde en alleen door de keuken te bereiken was. ‘Lekker warm’ was
mijn eerste gedachte. Ik rilde niettegenstaande mijn dikke winterkleeren. We vroegen
om wat verwarmends. Sterke drank, wijn of bier was niet te krijgen volgens het
reglement. We kregen warme thee en daarna een uitstekend toebereid avondmaal
bestaande uit: geroosterd brood met gebakken kabeljauw-lever, gebraden
schaapscoteletten en brood met geitenkaas. We zaten bij een heerlijk knappend vuur
en gingen daarna ter ruste in de bedden die er heel primitief uitzagen en 't dan ook
waren. Maar eerst kregen we bezoek van den ‘skydsgut’ Die ‘jongen’ was n.b. een
man van dertig jaar, die er bijzonder ‘deftig’ uitzag met een gouden bril op en
stadskleeren aan. Weldra kregen we de oplossing van 't raadsel van de in deze
omgeving zoo zonderlinge verschijning. De man was schoolmeester in Christianssand
en in de vacantie koetsier - skydsgut. Dat hij daarbij ook hooge aspiraties had zouden
we den volgenden dag bemerken. Hij woonde ver van ons ‘hotel’ en wenschte te
weten of we den volgenden dag verder moesten. Rijden was de eenige reisgelegenheid.
We spraken af dat hij ons den volgenden morgen zou komen halen. 's Morgens werd
ik wakker door den wind die door 't slecht sluitend venstertje over mijn kussen woei.
Het sneeuwde nog steeds - erger nog dan te voren. Ik wilde wat warm water hebben,
maar hoorde noch in de keuken noch in de kamer naast me, iemand die 't me zou
kunnen geven. Ik besloot 't zelf maar te halen, de keukenkachel brandde - ik hoorde
die snorren. Ik zag een grooten koperen ketel op 't vuur staan en lichtte dien er met
de noodige moeite af. Ik zette mijn waskom op den grond en begon te gieten - hemel
't was koffie! Van 't lachen goot ik 't kokend bruine vocht bijna op mijn voeten. Daar
hoorde ik gelukkig de meid, die de sneeuw voor 't huis en in het voorgangetje was
gaan wegvegen. ‘Zooveel sneeuw,’ zei ik. ‘Dat is niets,’ was 't antwoord, ‘'s winters
moeten we dikwijls om buiten te komen een tunnel door de sneeuw graven,
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dan ligt de sneeuw even hoog als onze hut’. Wat een wonderlijk bestaan! ‘Dan lezen
we bij 't vuur,’ zeide een jonge frissche deern van 16 jaar, een echt kind van 't Noorden
met roode wangen, blauwe oogen en zwaar blond haar, gekleed in een dunne roze
blouse met vierkant uitgesneden halsje! En ik keek in de boekenkast en zag de
allermodernste Noorsche boeken.
Klokslag op tijd verscheen den volgenden morgen de deftige koetsier. Het contrast
tusschen den koetsier en het armoedige karretje, waar ik in geheschen werd, was
groot. Het sneeuwde nog steeds en 't was bitter koud. Een wagen met kap
(caleche-vogn) was in de heele buurt niet te vinden, we mochten blij zijn met onze
armoedige, harde ‘stolkjaerre.’ Die tocht van Finse naar Fjeldberg was de minst
aangename van onze geheele reis. Het werd een echte sneeuwstorm. Mijn handen
en voeten waren stijf van de kou. Mijn bonten pelerine droop. De weg was
allerellendigst, heuvel op, heuvel af over steenen, door de modder - we schokten en
hobbelden, helden dan naar rechts, dan naar links. - Ieder oogenblik dacht ik: nu
vlieg ik er zeker uit en zochten mijn oogen reeds den steen waarop ik mijn neus aan
bloed zou vallen. De streek was eentonig. Hoe verder we daalden des te meer
verdween de sneeuw maar des te minder werd de natuur kaal en dor.
De arbeidersbarakken waren de eenige afwisseling. Ik trachtte altijd nieuwsgierig
naar binnen te kijken. De deur stond meestal open en bijna overal hing er een stuk
rauw vleesch aan een spijker vlak bij de deur. De open lucht was hier zeker wel de
beste kelder. De slaapplaatsen bestonden uit kooien, boven en naast elkaar als op
een schip. Ik zag dat er ook vrouwen in de weer waren. Overal om ons heen werd
aan de baan gewerkt, niettegenstaande dat 't Zondag was, en op een afstand hoorden
we voortdurend het springen van rotsen. Er was nog heel wat te doen voor de rails
gelegd konden worden. En begin October moest de lijn gereed zijn. Wij twijfelden
er sterk aan.1) De koetsier-

1) De lijn is inderdaad gereed gekomen, nadat ik dit voorgaande geschreven had. Den 9den
October 's middags om kwart over twaalven hebben de twee locomotieven elkaar te Ustaosen
ontmoet. Het werk was n.l. van de twee uitkanten begonnen. Ustaosen ligt 265 Kilometer
van Kristiania en 227 Kilometer van Bergen. Daar schroefden de ingenieurs van het Westelijke
en het Oostelijke Noorwegen de rails aan elkaar, die een nieuwen verbindingsweg vormen
met het geciviliseerde Europa. De locomotieven waren met vlaggen en groen versierd en de
plechtigheid ging met een korte feestelijkheid gepaard. Een twee honderd belangstellenden
waren op de Noorsche höfjelde aanwezig, de zon scheen, de sneeuw glinsterde en het
Taugavand was vrij van ijs. De natuur jubelde mee.
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schoolmeester vertelde ons ondertusschen van zijn plannen en verwachtingen. Hij
zou naar Amerika gaan zoodra hij Duitsch en Engelsch genoeg kende. Dan zou hij
er Duitsch onderwijzen en wie weet hoe ver hij 't nog eens bracht! Engelsch kon hij
eigenlijk al heel goed. ‘Kon meneer ook Engelsch?’ ‘Zoo wat,’ zeide mijn man. Toen
begon de koetsier hem te examineeren. ‘Bad weather,’ zei de schoolmeester. ‘Very
bad,’ antwoordde mijn man. ‘Much bad,’ verbeterde de schoolmeester. Toen kreeg
't Duitsch een beurt. ‘U bent professor hebben ze me gezegd, mag ik ook vragen
waar?’ ‘Zeker,’ antwoordde mijn man,‘in België.’ ‘Waar zoo wat?’ ‘Een uur van
Brussel,’ was 't voorzichtige antwoord, omdat 't ons al meermalen gebeurd was dat
men niet wist waar Gent lag. ‘Maar welke stad?’ ‘Gent.’ ‘O!’ Later hoorden we dat
de man 't zeer kwalijk genomen had dat we die aanduiding van ‘een uur van Brussel’
noodig hadden gevonden. Alsof hij niet wist waar Gent lag!
‘Hij is niet al te goed bij zijn hoofd - hij lijdt aan hoogmoedswaanzin,’ voegde
men er bij. Ik was heel blij dit nieuws te hooren na afloop van onzen rit! Wij aten in
het kleine hotel van Fjeldberg en moesten toen met ‘baadskyds’, 'n meer, het Ustavand
over. Vier andere toeristen zouden ons reisgezelschap zijn, hoorden we. Twee en
een half uur duurde de tocht. Het bootje was veel te zwaar geladen en de eigenaar
had een zware taak. Er was maar éen paar riemen, zoodat niemand mee kon roeien.
Het woei flink en we beproefden of zeilen misschien beter gaan zou. Maar midden
in het meer raakten we plotseling grond - de dames gilden, de heeren vloekten en de
eigenaar zei heel kalm dat ‘roeien toch te verkiezen’ was. De wind nam
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steeds toe, het water klotste voortdurend in de boot, iedereen kreeg natte voeten en
de stemming van de passagiers stond ver onder nul! Toen we eindelijk aan wal
stapten, hoorden we dat we twaalf kilometers rijden moesten om dien nacht onder
dak te kunnen komen. We stonden nu in een soort woestenij, waar niets te zien was.
Een troep boerenjongens in Zondagskleeren stond ons aan te staren. Was er een
rijtuig te krijgen? Paarden schenen er genoeg te zijn - maar er was niet meer dan éen
wagentje beschikbaar voor éen persoon plus den koetsier.
‘En de bagage?’ vroeg ik, met mijn blik op de groote verzameling valiezen,
tasschen, enz. van ons allen.
‘Geen plaats.’ ‘Ik heb 't koud en wandel,’ zei een dikke Duitscher. Toen hadden
de anderen 't plotseling ook koud en wilden ook wandelen - zoodat 't eind was dat
ik met den koetsier en al de bagage in het waggelende vehikel stapte. De man kan
toch alleen al dien boel niet meenemen - ‘hij zou de helft verliezen,’ zeide de vrouw
van den Duitscher. ‘U praat Noorsch en u bent niet koud, u moet mee.’ Ik zat zoo
omringd door bagage, dat ik mij niet verroeren kon, zelfs niet eens mijn beenen
uitstrekken. Ik vond mijn positie nog minder aangenaam dan 's morgens. Als 't
wagentje nu kantelde, zou ik er niet eens kunnen uitspringen en den heelen rommel
bovenop me krijgen. Ik was echt kwaad en heelemaal niet op mijn gemak. De anderen
waren al een heel eind vooruit. De weg was nog erger dan die van Finse naar Fjeldberg
en zoo smal, dat twee wagentjes elkaar niet passeeren konden. Ik zat met strakken
blik vooruit te staren, perste mijn lippen op elkaar en zei geen woord tegen den
skydsgut, waarmee ik anders zoo graag praat. Maar gewoonlijk hebben ze niet veel
te antwoorden. Over 't geheel zijn ze vrij onnoozel. Eens vroeg ik een skydsgut
(ditmaal een echte ‘gut’, een jongen van 12 à 14 jaar) hoe lang 't was van Voss naar
Stalheim.
‘Dat weet ik niet.’ ‘Je bent er toch wel meer geweest?’
‘Jawel - maar ik heb er nooit op gelet.’ De jongen

Onze Eeuw. Jaargang 8

118
was er zeker sinds jaren iederen dag heen gereden. Ik had hem met genoegen door
elkaar gerammeld.
Toen we een kwartier zwijgend gereden hadden ontmoette mijn koetsier een vriend,
die juist den zelfden kant uit moest en maar aan het wagentje zou gaan hangen. Zeker
dat mankeerde er nog maar aan! Ik alleen in die woestenij met twee mannen en een
wrak karretje en al die bagage. Dat zou niet gebeuren. Ik begon dus met zeer beslist
te zeggen dat 't niet kon. De bagage was immers al te zwaar, had de koetsier gezegd?
Voor die rede was mijn skydsgut echter niet vatbaar - een man die aan het karretje
hangt is heel iets anders dan bagage, hij zou mee. Toen bemerkte ik bovendien dat
‘de vriend’ dronken was. Ik bezon me even en zei niets. Op zeker oogenblik moest
ik toch de wandelaars tegen komen, redeneerde ik. En toen ik die dan ook eindelijk
inhaalde zorgde ik er wel voor dat ze me van dien medepassagier bevrijdden. De rest
van den weg was 't de beurt van den skydsgut om woedend te zijn - hij vloekte en
schold en dreigde me flink te laten betalen voor al die bagage. Maar ik kon hem best
aan en hij kreeg geen öre meer dan de afspraak was toen we te Gjeilo-hotel
aankwamen en ik vier kamers bestelde en uitzocht en er hem eerst heel zoet de bagage
had laten heen brengen.
Gjeilo ligt in 't hartje van Hallingdal en daar 't Zondag was, prijkten de vrouwen
in hun mooiste kleeren. De wandelaars lieten nog op zich wachten en in dien tijd
nam ik het ‘hotel’ eens op. Mijn eerste bezoek gold de keuken. Ik wist wel dat die
Zondags op kleine plaatsjes dienst doet als een soort societeit. En ik werd niet
teleurgesteld. Aan de groote tafel bij het raam zaten 5 à 6 mannen te rooken en te
praten. Zij deden alsof zij mijn tegenwoordigheid in 't geheel niet bemerkten. Een
paar vrouwen stonden om 't vuur, een paar andere bij de deur die naar buiten leidde.
Alle waren in Hallingdal-statiedracht en lieten zich vroolijk en gewichtig door mij
bekijken. Vooral een oude vrouw stelde hoogen prijs op mijn bewondering. Zij had
een gezicht vol rimpels, een mond
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met éen tand en rood haar, dat volgens Hallingdaalsch gebruik als een kwast van
achteren bij elkaar gebonden was en waarover een echte wollen kwast hing in de
allerschelste nuancen van rood, blauw en groen. Zij deed mij denken aan een roodhuid
met haar verbrand gezicht en potsierlijk hoofddeksel. En het aardige witte geborduurde
hemd met het roode keurslijfje en de korte zwarte rok pasten al heel slecht bij haar
oud, houterig figuur. De galons en tusschenzetsels van haar rok en blouse had zij
zelf geborduurd, vertelde zij, en haar zilveren sieraden waren huwelijksgeschenken.
Naast haar kwam zeer gunstig uit een jong, frisch meisje van hoogstens 20 jaar,
dat een keurslijfje droeg van satijn, wat een bewijs was van grooten welstand. Ook
een moeder met twee kleine meisjes kwam zich vertoonen en nog een andere vrouw
die er gezond en frisch uitzag. Maar weer trof me, wat me zoo dikwijls in Noorwegen
op 't land getroffen had, hoe weinig innemend de vrouwen eigenlijk waren. Zoo
stroef en onvriendelijk en hoe ruw hun trekken. Toen de wandelaars aangekomen
waren, werd iedereen om de beurt door de waardin gevraagd of hij liever een gebakken
of een gekookt ei had. Het souper bestond uit éen ei en brood met kaas. Een van de
heeren, die hongerig was na de groote wandeling, vroeg of er nog niet een ei te krijgen
was. ‘We hebben ongelukkig zoo weinig eieren - meer dan éen ieder kan ik niet
geven,’ zeide de waardin. Ik had geen ei gegeten en had bovendien medelij met den
hongerigen toerist en vroeg of die dan 't ei niet krijgen kon dat voor mij bestemd was
geweest? Toen wist de waardin geen uitvlucht en de dikke Duitscher werd gelukkig
gemaakt met mijn ei.
We waren nu uit de regionen van sneeuw en ijs, maar toch was 't nog zóo koud
dat we allen om de kachel kropen.
Den volgenden dag zouden we op zekeren afstand van 't hotel den trein weer
kunnen nemen, was ons verteld door een ingenieur in de buurt. G j e i l o , de waard
van 't hotel die nog, zooals in vroeger dagen bijna overal 't geval was, den naam
draagt van 't plaatsje waar zijn hoeve staat, spande zijn paard voor de stolkjaerre en
reed ons
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ruim een half uur ver. ‘Nu uitstappen’, zeide hij, terwijl hij zijn paard afspande en
aan een boom bond en ons daarna hielp met de bagage. Toen moesten we een kwartier
loopen door mul zand en over de spoorleggers, tot we kwamen aan de ‘skinnetippen’,
d.w.z. waar de rails weer begonnen, en waar een 25 arbeiders aan 't werk waren. We
richtten ons tot een opzichter, die verklaarde dat de trein met ‘grus’ ieder oogenblik
verwacht werd en dat we dan daarin mee konden reizen. We gingen aan den weg
zitten op een stapel leggers met al onze bagage om ons heen en amuseerden ons een
half uurtje met naar 't werk te kijken. 't Waren allen jonge werklui tusschen 18 en 30
jaar, Noren, Zweden en Denen. Zij werkten zonder ophouden door, bijna zonder een
woord onder elkaar te wisselen en sloegen in 't geheel geen acht op ons. Het half uur
werd een uur, weldra 2 uur, 3 uur en nog was er geen trein in aantocht. We begonnen
trek te krijgen, aten onze sandwiches op, die we nog uit Vossevangen hadden
meegenomen en die dus al twee dagen oud en hard en droog waren, en dronken water
uit een beek. Eindelijk kwam de trein en nadat het ‘grus’ (holl. gruis, hier kiezelzand
voor de spoorlijn) afgeleverd was, werden we beloond door een plaatsje op de
locomotief. Machinist en stoker boden ons dadelijk hun draai-tabouretje aan en gaven
ons heel gewillig antwoord op alles wat we weten wilden. 't Was heerlijk warm daar
bij 't vuur en we hadden een verrukkelijk uitzicht over de heele lijn. Maar wat een
helsch lawaai! Een gestommel, gedreun, gekraak en gepiep zóo hevig dat ik werkelijk
een oogenblik meende mijn gehoor te verliezen. We stoomden met een razende vaart
- ik geloof dat de machinist er plezier in had mij bang te maken. De locomotief
schommelde zoo hevig, de vloer van den tender die er niet aan vast zat waggelde
zoo onguur.... ik vond 't meer dan griezelig. Het was weer of we door een kaleidoscoop
keken en er ons steeds nieuwe beelden werden voorgezet. Bosch en dal, weiden en
meren, vruchtbaar bouwland en dorre heiden, alles vloog ons voorbij. Even voor 't
dorpje Naes prijkt op den ‘Kardeaasen’, een bergtop die zijn naam te danken heeft
aan Koning
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Karde, een slot dat als een burcht aan den Rijn de geheele streek beheerscht. Na ruim
twee uur, stoppen we bij de halte Kolsrud bij ‘grustaget’ - de plaats waar het fijne
kiezelzand voor den spoorweg uitgegraven wordt. Hier moesten we maar wachten
tot er een andere trein verscheen. Wanneer?
Ja, dat wist niemand te zeggen. Niemand had iets met zekerheid gehoord, want in
die streek was zelfs geen telefoon, wat een groote bizonderheid was; we hadden ons
dikwijls verbaasd over den aanleg van telefoondraden over rotsen en door dichte
bosschen in de meest onbewoonde streken. ‘Van avond komt er zeker een, maar hoe
laat weet niemand’, met deze troostvolle woorden stoomde de machinist weer terug.
Daar stonden we weer in een verlaten oord - gelukkig was 't droog weer en niet koud.
We sleepten onze bagage naar een houten arbeidersloods en besloten te wachten - 't
eenige wat ons te doen stond! We waren wel wat teleurgesteld, want voor alle
zekerheid hadden we éen van de ingenieurs in de buurt van Gjeilo nog eens opgezocht
en die had ons verklaard dat we heel zeker om zes uur te Gulsvik zouden zijn. En
dat was een plaatsje in de geciviliseerde wereld, met twee hotels, waar we eten en
nachtverblijf zouden krijgen. En nu de trein van Gjeilo zooveel te laat was, voorspelde
dit weinig goeds voor den volgenden. Ondertusschen was onze proviand op. Op een
100 meter afstand lag een arbeiders-barak, verder was er niets, geen boerenwoning
te zien. We gingen er heen en kregen er na hevig aandringen tien boterhammen met
kaas en een glas water. (Melk was niet te krijgen). Voor dit heerlijk welkome maal
betaalden we de groote som van 30 öre. We moesten er met ons vieren vier uur op
teren. Toen kwam de trein eindelijk in 't gezicht. Het was over acht uur 's avonds,
maar niettegenstaande het late uur togen alle arbeiders, die met den trein mee gekomen
waren, direct weer aan 't vullen van de ‘grus-vogn’ die den volgenden morgen vroeg
mee moesten. Zij stoorden zich aan klok noch klepel, 't werk moest gedaan!
Ditmaal was er geen plaats bij den machinist - het
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was een kleine locomotief en we moesten op den grond van den grus-vogn zitten.
Een werkman had medelijden met me en zei ‘'t Is er zoo vuil,’ (de wagen lag bezaaid
met ‘grus’) ‘u kunt niet op den grond gaan zitten’, en fabriceerde een bank voor me
van een paar stukken hout. ‘Voor den rook en den wind moet u uw parapluie maar
opzetten’, raadde hij me. Ik liet een paar andere lui mee genieten van mijn koninklijke
zitplaats, o.a. een allergrappigst oud boertje in stijf, zwart Hallingdal-costuum. Ik
begon heel moedig mijn parapluie op te doen en stijf vast te houden boven 't hoofd
van mijn man en mij zelf. Mijn man rilde n.l. van de kou en had zijn beide handen
noodig om zijn wollen sjaal niet te laten wegwaaien. Toen we den eersten tunnel
ingingen zeide mijn Hallingdal boertje: ‘Oogen toe.’ Ik gehoorzaamde. Dus: parapluie
op en oogen dicht. Brr - wat een atmosfeer! Toen ik mijn oogen weer opende zat
mijn man aan mijn voeten. Hij vond 't hoekplaatsje op mijn bank niet guur. Mijn
handen werden stijf van 't vasthouden van mijn parapluie - er was zoo'n ontzettende
wind dat ik ieder oogenblik verwachtte dat mijn parapluie me ontglippen zou.
Eindelijk besloot ik me maar prijs te geven aan rook en wind en deed mijn parapluie
neer. Wat ik toen te lijden had van wind en rook is onbeschrijflijk. De wagen schudde
alleronbarmhartigst heen en weer - zoodat ik ook eindigde met maar op den platten
grond te gaan zitten, waar het boertje ook al zijn toevlucht had gezocht. Ik geloof
wel dat de streek, die we doorreden heel mooi was - veel heb ik er niet van gezien,
durf ik wel bekennen. Meestal zat ik ook met mijn oogen dicht voor den rook. Op
eens, juist toen we een tunnel uitkwamen, hield de trein stil en vóor we tijd hadden
om te vragen wat er gaande was, stond er een arbeider voor ons, die uit den anderen
wagen naar ons toe gekomen was. ‘U moet naar Gulsvik, niet waar? Dan moet u er
hier uit. Gauw.’ ‘Neen,’ protesteerde ik, ‘we gaan mee tot aan 't station.’ Maar de
man was al bezig onze bagage over boord te gooien. ‘Ik zal u wel helpen, u moet er
hier uit.’ Het was een heele stap, dien ik doen moest en
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de baan was zoo smal, dat ik dreigde zoo de hoogte af te vallen indien ik even te ver
sprong. Twee werklui trokken me van 't wiel af, zoodat ik niet behoefde te springen.
Zoodra ik goed en wel stond stoomde de trein weer door. Nu moesten we de helling
af. Het was een steile hoogte en bij iederen voetstap raakten er steenen los en rolden
daverend naar beneden. Onder ons was de rijweg en het mooie, blauwe water van
de Kröderen. ‘Blijf maar zitten’, riepen de twee arbeiders, die heel gedienstig onze
bagage al naar beneden gebracht hadden, ‘we komen u wel halen.’
Onnoodig te zeggen, dat ik me maar al te graag liet leiden.
Na twintig minuten wandelen kwamen we aan het hotel. 't Was half tien. ‘Geen
plaats’, zeide een zeer weinig aantrekkelijk vrouwspersoon in Hallingdal-dracht. ‘Of
hoort u bij de vijf toeristen die om een kamer telefoneerden?’ Neen, daarbij hoorden
wij niet. ‘Die moeten al in een kamer voor drie’, zeide de boerin.
Er was nog een hotel bij het station, maar dat was drie kwartier wandelen en dat
zou ook wel vol zijn. Toen we 't woord ‘station’ en ‘Jerbanehotel’ hoorden, werden
we woedend, want daar hadden we heen gewild. Dat hotel was ons aanbevolen en 't
hotel waar we nu waren was ons voorgesteld als ‘veel minder’. De trein was wel
degelijk door gegaan naar 't station en we hadden dus volstrekt niet onderweg met
levensgevaar behoeven uit te stappen. Ik had grooten lust de twee arbeiders te gaan
opzoeken en hen eens goed de waarheid te zeggen, maar die waren spoorloos
verdwenen. Ondertusschen moesten we onder dak. We konden nergens anders heen
en moesten te Gulsvik blijven. We besloten dus toch maar naar 't station te wandelen,
al waren we ook nog zoo moe en hongerig. Toen de boerin dat merkte zeide zij: ‘Ja,
als de dame met twee andere dames op de kamer wou slapen - maar voor “meneer”
was er geen plaats.’ Ik wilde de kamer zien. Die leek wel een balzaal, zoo groot. Op
een afstand doken twee bedden op en twee dames waren zich aan 't uitkleeden. ‘Er
is hier plaats genoeg voor vier bedden,’ zeide
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ik. ‘Jullie hebben zeker wel een kamerschut? En nog een bed? Als die twee dames
er niets op tegen hebben zetten we dáar een schut’, ik wees zooals ik 't hebben wilde,
‘en slaapt mijn man in het vierde bed, dat jullie hier zetten.’ De boerin vond 't een
trouvaille. De twee dames durfden niet protesteeren. Alleen mijn man was, heel
ondankbaar, niet heel erg enthousiast. ‘Je moet iets anders bedenken,’ zeide hij. Hij
had de oude dame gezien, die half uitgekleed weer een mantel had aangedaan. ‘Ik
ben overtuigd dat dat ouwe mensch snurkt.’ Snurkende menschen zijn zijn
voortdurende angst, een angst die hem op reis al menig zuur oogenblik bezorgd heeft.
Ik ging 't hotel verder ‘al bedenkend’ eens opnemen, we moesten toch wachten op
ons avondeten. Het heele huis was vol menschen. Iedereen liep tegen elkaar aan.
Kinderen krioelden overal tusschen door. Wat is hier toch te doen, dacht ik? Ik liep
een paar kleine jongens na, die de trap op gingen en op het portaal bleven
rondslenteren met een tiental kornuiten. Ik zei geen woord, maar bleef staan kijken.
Plotseling klonken er viooltonen en werd er een alleraardigste Hallingdal-dans
gespeeld. De violist zat achter een kamerscherm, (waar natuurlijk ook een bed stond),
op 't portaal en speelde het eene vroolijke dansje na 't andere. Het portaal en de trap
werden bestormd door menschen, vooral boeren. De violist was ‘een zeer bekend
artist uit Telemarken’, werd mij verklaard. Toen ik voldoende was geduwd en
platgedrukt, zette ik mijn onderzoekingstocht voort naar de keuken. Daar was de
boerin aan 't koken - al het andere personeel luisterde naar den violist. Toch was de
boerin niet alleen, want ik zag in het slechte licht heel vaag iets in een hoek bewegen
en hoorde een gesmoord kindergelach. Daar moest ik meer van hebben en weldra
zag ik een donkere ruimte waaruit vier bloote kinderbeenen opdoemden. ‘Was is
dat?’ riep ik verbaasd uit. ‘Dat is mijn jongen en mijn meisje die daar in bed liggen,’
zeide de boerin op den allernatuurlijksten toon van de wereld. ‘Slapen die hier?’
vroeg ik even verbaasd. ‘Waar anders?’ was 't antwoord. Ongelukkig kon ik door de
duisternis de bedden

Onze Eeuw. Jaargang 8

125
of bedsteden niet goed zien. Maar den volgenden morgen zag ik dat het een groote
bedstede met deuren was, die er uit zag als een kast, als de deuren gesloten waren.
De geheele keuken en dus ook de bedstede was versierd met Hallingdal-schilderwerk.
Groote bloemen in allerlei schelle kleuren, op rooden of groenen achtergrond. Het
effect is niet onaardig. Als ik mij niet vergis waren er twee ‘slaapkasten’ naast elkaar.
Eén dus zeker voor vader en moeder. Ik kan niet zeggen dat ik de keuken nu juist
een geschikte slaapgelegenheid vind!
Toen ik de keuken uit kwam liep ik tegen een jongmensch aan, dat dadelijk weer
rechts om keert maakte. Ik had hem herkend en liep hem na. Maar 't was duidelijk
dat hij me ontweek. Plotseling bleef hij staan voor een groote landkaart - onbeweeglijk
staan als een lantaarnpaal. Toen ik bemerkte dat hij me blijkbaar niet zien wilde werd
dit me een prikkel om hem dit genot niet te gunnen. Ik bleef even pal achter hem
staan. Eens moest hij zich toch wel omkeeren? En jawel - plotseling hoor ik hem in
zijn eigenaardig Westlandsch dialect zeggen: ‘Mevrouw, ik heb u wel gezien en
dadelijk herkend, maar ik zie er zoo slordig uit, ik heb vandaag honderd kilometers
gefietst om een jachthond af te halen die met de boot - niet is aangekomen’. ‘O, dat
treft, ik zie er ook slordig uit, ik heb op de locomotief gestaan en al mijn haarspelden
zijn bijna uit mijn haar gewaaid’ - toen lachten we en bracht ik het jonge mensch,
een Noor die menigmaal bij ons aan huis geweest was, naar mijn man en zette ik
mijn onderzoekingstocht verder voort. Ik zag de deur van een klein kamertje naast
de eetzaal open staan. Nieuwsgierig keek ik naar binnen. Het zag er gezellig uit met
openslaande deuren die op den tuin uitkwamen, een piano, een modernen spiegel en
allerlei Noorsche snuisterijen op een tafeltje. Een jongmeisje, fijn en blond kwam
naar me toe. ‘Wat een lief kamertje,’ zeide ik. ‘Logeert u hier?’ ‘Ja van nacht, morgen
moet ik verder’. ‘Met den trein?’ vroeg ik door, hevig geïnteresseerd ‘dan beklaag
ik u.’ ‘Beklagen? O, neen 't is heerlijk. Je ondervindt allerlei dingen, die je anders
niet ondervindt.’
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Dat was ik volkomen met haar eens! ‘Ik heb familie in Drammen en ik woon in
Garnaes en de reis is anders natuurlijk zoo lang en zoo duur, maar vader is machinist
op den nieuwen trein en nu reizen we voor niets mee. Heerlijk’. Ik was gaan zitten
en keek met bewondering naar dat fijne, beschaafde machinist-dochtertje. ‘Vertel
me eens wat van je prettige ondervindingen, dan zal ik je ook wat vertellen’. Toen
vertelde zij mij van haar laatste reis van Drammen naar Garnaes.
‘Ik kwam op éen dag heelemaal van Drammen naar Garnaes. Wel is waar pas 's
nachts om 12 uur, maar ik was er toch en reisde met een paar ingenieurs en hun
vrouw en in een echte derde klasse! Geen goederenwagen. Om in Naes in 't hotel te
komen moesten we de rivier over en daar hadden we geen van allen lust in. 't Was
zoo donker. Toen besloten we maar in den trein te blijven. Geen eten en geen dek
en toch sliepen we heerlijk! En verbeeld u, hoe fantastisch, er waren ook soldaten
mee gereisd in een goederenwagen en die maakten een vuur in het bosch en legerden
er zich om heen. U weet niet hoe mooi dat was! De dennen leken zoo reusachtig
groot in het flikkerende licht. - 't Was precies een sprookje. Maar die arme soldaten
deden geen oog toe dien nacht - wij wel! Toen we in Fjeldberg kwamen was er zoo'n
storm dat we 't Ustavand niet over konden varen. We moesten loopen. Ik liep dien
dag 33 kilometer - 't was de heerlijkste reis die ik ooit gemaakt heb!’ Ik vraag me
zelf af hoe mij dat bevallen zou zijn - en ik was nogal zooveel krachtiger dan dat
fijne blondinetje! We bleven nog wat praten en het eind was dat mijn man haar lieve
kamertje kreeg en zij in het vierde bed op de balzaal sliep. Zoo werd de deugd
beloond!
Dat was me een victorie - die we alweer aan de nieuwe spoorlijn te danken hadden!
Als 't meisje mij niet zoo aardig van haar reis verteld had waren we nooit op zoo'n
goeden voet gekomen, dat ik haar dit voorstel had durven doen!
Den volgenden morgen vroeg doken de twee arbeiders plotseling weer op en boden
aan onze bagage te brengen
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naar de boot, waarmee we naar Kröderen zouden gaan, om vandaar met een goddank
gewonen, goed georganiseerden trein naar Kristiania te reizen. Ik maakte er hun maar
geen verwijt van, dat ze ons op een verkeerde plaats uit den trein gehaald hadden en
zeide alleen: ‘Hebben jullie hier ook geslapen?’
‘Ja, in de boerderij hierover voor 50 öre ieder.’
‘Dat is niet veel,’ zeide ik.
‘Hoeveel moest u betalen?’ vroeg de man. ‘Wij betalen nooit meer dan 50 öre
voor een bed.’
‘Wij betaalden éen kroon ieder,’ antwoordde ik trotsch. Dit was ook niet veel maar 't was dan ook erg behelpen geweest op de balzaal met drie onbekende dames
en een heel primitieve waschgelegenheid.
De boottocht over het meer was heerlijk kalm en zonnig. Het landschap vredig en
vruchtbaar. Rijke boerenhoeven - de een, na de andere bewezen ons dat we weer in
de bewoonde wereld terecht waren gekomen en in de civilisatie. Nu was 't uit met
de avonturen. Alleen een klein voorval moet ik even vertellen als bewijs van de
groote naieveteit van het volk en de eigenaardige toestanden. De boot lag aan op
allerlei plaatsjes, maar als er geen passagiers af moesten en er geen nieuwe op den
steiger stonden te wachten stoomde de boot natuurlijk door. We naderden een
aanlegplaats waar een klein meisje van 10 à 12 jaar stond te wachten en dus schijnbaar
mee moest. De boot stopte, de kapitein wenkte het kind, dat erg aarzelde en verlegen
deed, om haast te maken. ‘Ik wou alleen maar vragen of ik ook brood kon koopen,’
riep 't kind toen, terwijl zij een geldstuk omhoog hield.
‘Wij verkoopen geen brood en daar mag je de boot niet voor laten stoppen,’
antwoordde de kapitein en gaf bevel tot vertrek.
Na een heerlijken tocht van drie uur kwamen wij te Kröderen aan. Vóor we naar
't station gingen om den trein naar Kristiania te nemen dineerden wij nog aan boord
met de heerlijkste zalm en bosch-hoenders en een dessert van versch-geplukte ‘multer’
met room, een soort witte
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framboos, een vrucht die op moerassigen bodem groeit.
's Avonds acht uur deden we onze intrede in de hoofdstad, waar groote drukte aan
de haven heerschte door het vorstelijk bezoek dat 's middags gearriveerd was. De
keizerinweduwe van Rusland en de koningin van Engeland waren per jacht naar
Noorwegen gekomen en heel Kristiania wilde de ‘Polarstjernen’ en de ‘Victoria and
Albert’ gaan bewonderen. Russische en Engelsche matrozen verdrongen elkaar
tusschen de menschenmenigte. De vlag wapperde vroolijk uit de gebouwen in de
buurt - ik had een gevoel alsof 't een hulde was aan ons, of wel alsof die vlaggen de
boden waren van onze eigen vreugde over den goeden afloop van onzen tocht en
over onze terugkomst in de geciviliseerde wereld.
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Het Tekort der Rijksverzekeringsbank
Door Jhr. Mr. H. Smissaert.
Het groote publiek, dat niet geregeld kennis neemt van wat er over de Ongevallenwet
en haar werking wordt geschreven, is opgeschrikt geworden door de mededeeling
dat de Rijksverzekeringsbank over de eerste jaren van haar bestaan reeds met een
aanzienlijk tekort haar rekening sloot, welk tekort, straks op vier millioen te schatten,
gebracht zal worden ten laste van 's Rijks schatkist, d.i. van de belastingbetalende
burgers. Deze onaangename boodschap heeft menigeen meer dan vroeger belang
doen stellen in de wettelijke ongevallenverzekering en wat daarmee samenhangt;
men is zich gaan afvragen wat wel de oorzaken van zoo grove misrekening zijn
mochten, waarom een zoo aanmerkelijk manco nu eerst was gebleken en niet reeds
eerder de voortgang daarvan gestuit kon zijn; ook: wat er dan gebeuren moet om,
eenmaal het nu bestaand gat gedempt, herhaling van iets dergelijks voor 't vervolg
af te snijden. Altemaal vragen, waarop het voor het groote publiek nu juist niet zoo
gemakkelijk is een antwoord te vinden: meer kennis van de techniek onzer wettelijke
ongevallenverzekering, dan het deel is van den gemiddelden
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Nederlander, moet onmisbaar geacht worden tot recht begrip van de hier in
aanmerking komende factoren; wordt die kennis verondersteld bij wie haar niet bezit,
dan zal het antwoord op de bovengenoemde vragen voor den niet of half-ingewijde
onduidelijk zijn en zal de juistheid der getrokken slotsom door den lezer niet kunnen
worden beoordeeld.
Toch is het van overwegend belang dat zich in breede kringen een welgegronde
meening vestige over het ‘hoe’ en ‘waarom’ van deze dingen; niet - althans niet in
de eerste plaats - omdat de gebleken fouten der geldende regeling ons thans op vier
millioen te staan komen; maar ook en vooral omdat hier ernstige leemten in de
uitvoering van onze eerste groote sociale verzekeringswet aan den dag zijn getreden
en omdat bij de oplossing van de gerezen moeilijkheden groote beginselen zijn
betrokken, welker handhaving of verwerping voor de toekomstige uitbreiding onzer
sociale verzekerings-wetgeving van geheel overwegend gewicht zijn zal. Daarom
willen wij - non coquis sed convivis - trachten den niet-deskundige op dit gebied te
oriënteeren ten einde hem, zooveel mogelijk, tot een eigen oordeel over het thans
plotseling ‘brandend’ geworden vraagstuk in staat te stellen.
Onze ‘Ongevallenwet 1901’1) was - men weet het -door haar ontwerper, minister
L e l y , gebouwd op den grondslag eener streng centraliseerende, bureaucratische en
monopolistische regeling. Zoo goed als elke aanraking tusschen den door een ongeval
getroffen werkman en diens werkgever werd (om een mode-woord te gebruiken)
‘uitgeschakeld’. Den werkgever werden twee verplichtingen opgelegd: de kosten
(ten volle) betalen, en: de ongevallen in zijn onderneming aangeven bij de R.V.B.
Die voldoening van de op te brengen gelden zou de werkgever naar het eerste ontwerp
slechts op ééne wijze kunnen verrichten langs den weg van premie-betaling: elke
onderneming zou

1) Die wij in het vervolg kortheidshalve aanduiden als O.W., terwijl wij de
Rijksverzekeringsbank met R.V.B. weergeven.
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naar den aard van het bedrijf worden ingedeeld in een tusschen twee grenzen gelegen
gevarenklasse, met toekenning van een zeker gevarenpercentage, hetwelk geacht
werd aan te duiden het risico, hetwelk die onderneming uit het oogpunt der
ongevallenverzekering opleverde. Dit gevarenpercentage zou dan een der beide
factoren voor de te betalen premie zijn; de andere factor was: het in de onderneming
verdiend jaarloon.
In dit uitsluitend stelsel nu werd na de verwerping der Ongevallenwet (eerste
editie) door de Eerste Kamer een wig gedreven; ziende dat zonder toegeven zijnerzijds
de wet niet in het Staatsblad zou verschijnen, kwam minister L e l y aan (ook in de
Tweede Kamer van verschillende kanten gerezen) bezwaren tegemoet door, naast
de premiebetaling, voor werkgevers den weg tot zelf-dragen en overdracht van risico
te openen: voor beide was noodig een door de Kroon te verleenen goedkeuring; in
beide gevallen zou voor de premie-betaling een andere wijze van voldoening in de
plaats treden en zou er van voldoening eerst sprake zijn, wanneer de R.V.B. ter zake
van een ongeval in de bedoelde onderneming uitgaven gedaan had. Wie zelf risico
droeg, moest beginnen met een algemeen pand te storten als waarborg tegen latere
wanpraestatie; terwijl hij de kosten van tijdelijke invaliditeit aan de R.V.B. moet
vergoeden, had hij bij blijvende ongeschiktheid van den getroffene aan de R.V.B. af
te dragen de zoogenaamde ‘contante waarde’, een kapitaal dat - rente op rente
gerekend - wiskundig voldoende zou zijn om den getroffene levenslang het hem
toekomende van de R.V.B. te doen trekken. Bleek, b.v. door vroegtijdigen dood van
den invalide, dit kapitaal een overschot op te leveren, dan zou zulks ten goede komen
aan de R.V.B., welke ook de kwade kansen zou dragen. - Wie zijn risico overdroeg
aan een maatschappij of andere organisatie, die zou als werkgever niet meer met de
R.V.B., doch alleen met de door hem gekozen organisatie te maken hebben; met de
verhouding tusschen die beide liet de wet zich niet in; zij regelde slechts (in grove
trekken) den band tusschen de
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R.V.B. en de organisatie. Deze laatste had voor de bij haar verzekerde werkgevers
een algemeen pand bij de R.V.B. te storten; voorts had ook zij de kosten van tijdelijke
invaliditeit te vergoeden en voor blijvende ongeschiktheid wederom ‘contante
waarden’ op te brengen, dat laatste echter met dit verschil, dat deze thans niet (als
bij het zelf-dragen) à fonds perdu aan de R.V.B. werden overgegeven, doch de goede
en kwade kansen der schatting van het in elk geval benoodigd kapitaal voor rekening
der organisatie kwamen. - Nog dit: aangezien de premie behalve de ongevalkosten
ook een bedrag voor administratiekosten der R.V.B. bevat, moest zoo bij zelf-dragen
als bij overdragen van risico, naast het stelsel van een (anders geregelde) betaling
der ongevalkosten, een vergoeding voor administratiekosten van zulke buiten de
R.V.B. staande werkgevers worden gevorderd; de formule voor de berekening van
dit bedrag zou bij bestuursmaatregel gegeven worden.
Zoo kent dus de O.W. behalve de premie-betaling het zelf-dragen en de overdracht
van risico. Overigens bleef de grondslag van minister L e l y 's ontwerp ongewijzigd.
De werkgever heeft de ongevallen aan te geven en daarmee is zijn taak vervuld; het
is de directie der R.V.B., welke zal uitmaken of den getroffene iets toekomt en hoeveel
en of er grond is voor wijziging, later, van de vroegere beslissing. Beroep op de
Beroepsraden en in hoogste ressort op den Centralen Raad staat den werkman, den
werkgever en c.q. ook aan de organisatie vrij en de uitspraak van dergelijk
rechtsprekend college treedt dan in de plaats der beschikking vanwege de R.V.B.,
welke alles ter zake der uitvoering van de O.W. heeft te verrichten.
Dit - uiterst beknopt - overzicht van de techniek dezer wet was wellicht niet
overbodig om den lezer te doen zien hoe b.v. de te lage tarifieering van eenig bedrijf
bron van een aanzienlijk tekort voor de R.V.B. zijn kan. En inderdaad blijkt dit dan
ook het geval te zijn geweest. Het bedrijf van laden en lossen van schepen is bevonden
veel riskanter te zijn dan in de premie der R.V.B. was
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aangenomen. Naar de minister d.d. 17 September 1907 aan de Tweede Kamer
mededeelde leed de R.V.B. maandelijks een verlies ad f 50.000 op de verzekering
ter zake van dit bedrijf; op 31 December 1906 werd de R.V.B. geacht u i t d e z e n
h o o f d e te hebben verloren 1, 2 à 1, 5 millioen gulden. En - zoo vervolgde de
minister - wel is door mij in Mei '07 dit bedrijf ingedeeld in de hoogste gevarenklasse,
die ons premie-tarief kent, maar ook aldus zwaarder belast levert dit bedrijf nog een
verlies van f 30.000 per maand op en ziedaar waarom ik u voorstel aan ons tarief een
uitbreiding te geven, waardoor van dit bedrijf veel hooger premies gevorderd kunnen
worden dan thans volgens het geldend tarief mogelijk zijn zou.
Hier is dus reeds één oorzaak voor het tekort genoemd en het middel ter voorziening
aangegeven: f 35.26 per f 1000 bracht dit bedrijf aan premie op van 1 Februari 1903
tot Mei 1907; op f79.- per mille werd de premie verhoogd; nog bleek dit geheel
onvoldoende; een veel hooger bedrag zal straks worden vastgesteld.
Dit alles is volkomen duidelijk. Maar er is toch nog een en ander, dat niet duidelijk
is en waarop de aandacht hier moge worden gevestigd. Hoe kon het gebeuren dat tot
de (meer dan) verdubbeling der premie eerst overgegaan werd meer dan vier jaar
nadat de geheel onvoldoende aanvankelijke betaling was inwerking getreden? Welk
ander antwoord zou hier te geven zijn dan dit: dat men niet vroeger dezen misstand
ontdekt heeft? Dit antwoord moet te eer worden gegeven, omdat men van Mei tot
September 1907, dus 4 maanden, heeft noodig gehad om te ontdekken dat ook die
hoogere premie nog ± 60% te laag was. Een antwoord, dat echter aanstonds weer
andere vragen rijzen doet, zoo deze: hoe het mogelijk is dat een administratie als die
der R.V.B. zoo langen tijd onkundig kon blijven van de voor haar bedrijf zooveel
beteekenende schadelijkheid eener premie?
Ter zake van dit punt veroorlove men ons - alvorens wij over verdere oorzaken
van het tekort en verdere middelen tot voorkoming in de toekomst spreken - een
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enkel woord over de contrôle op het evenwicht tusschen inkomsten en uitgaven bij
de R.V.B. en bij de organisaties aan welke door werkgevers het risico is overgedragen.
Van zoodanige organisaties moet men wel terdege twee typen onderscheiden: de
premie-verzekeringsmaatschappij en: de zuiver onderling werkende organisatie. De
eerste, het verzekeringsbedrijf uitoefenend ter wille der gehoopte winst, zoekt die
winst hierin: dat de door haar, wegens ongevallen bij verzekerden aan de R.V.B., te
betalen gelden plus de door haar mede aan de R.V.B. te betalen administratiekosten
voor de verzekerde werkgevers plus haar eigen bedrijfs-administratiekosten te zamen
lager zijn dan de premie, welke zij van de bij haar verzekerden beurt. Doch wanneer
de premie, welke zij voor het risico dragen van den werkgever vordert, niet lager is
dan de R.V.B.-premie, dan is er voor den werkgever geen motief, immers geen belang
om aan zoodanige maatschappij zijn risico over te dragen. De zaak staat dus zoo: de
R.V.B.-premies voor een willekeurig aantal ondernemingen moeten de
kapitaaldekking opleveren van de aan die ondernemingen te verwachten ongevallen;
zijn deze ondernemingen niet bij de R.V.B. doch bij een premie-maatschappij
verzekerd, dan moet door deze worden opgebracht.... de kapitaaldekking van de aan
die ondernemingen voorgekomen ongevallen. Winst kan dus zulk een maatschappij
slechts dan op den duur maken, wanneer de werkelijk voorgekomen ongevallen
geringer in aantal of minder ernstig in gevolg zijn dan verwacht werd (door de R.V.B,
bij de vaststelling van haar tarief), m.a.w. indien voor eenig bedrijf de R.V.B.-premie
t e h o o g is. Omgekeerd: doen zich in eenig bedrijf (b.v. laden en lossen van schepen)
veel meer en veel ernstiger ongevallen voor dan de R.V.B. bij haar tarifieering
voorzag, dan zal de particuliere verzekeraar schade lijden, want - daar hij ook voor
dit bedrijf zijn premie ter wille der concurrentie niet hooger, liefst lager moest stellen
dan de veel te laag gebleken R.V.B.-premie - zal de maatschappij in haar premies
voor zulk een bedrijf geen vergoeding vinden voor de hooge
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bedragen, welke zij uithoofde dezer noodlottige risico's aan de R.V.B. moet betalen.
Anders is het gelegen met de zuiver onderling werkende ongevallenverzekering,
type Centrale Werkgevers Risico Bank. Dit is een organisatie van werkgevers, die
tegenover de R.V.B. allen aan die Risicobank hun risico overgedragen hebben, zoodat
de centrale organisatie voor hen allen één algemeen pand bij de R.V.B. heeft gestort.
Doch inwendig zijn die werkgevers gegroepeerd naar bedrijfsvereenigingen (b.v.
smeden-patroons, binnenscheepvaart, zuivelbereiding enz.) en elke zoodanige
‘risico-vereeniging’ voert haar eigen gestie. Er wordt hier niet naar ‘winst’ gestreefd,
doch naar besparing, welke ook hier afhangt van de vraag, of de door elke vereeniging
wegens ongevallen bij haar leden te dragen lasten plus het aandeel in de
administratiekosten der R.V.B. plus de eigen administratiekosten der organisatie
zullen blijven beneden hetgeen de leden, waren zij bij de R.V.B. verzekerd geweest,
aan deze door premie-betaling zouden hebben opgebracht. Doch hier komt een
belangrijk element bij: daar elke bedrijfsvereniging is samengesteld uit hoofden van
gelijksoortige ondernemingen (smeden, binnenschippers, zuivelfabrieken enz.) en
daar, door een bijzondere regeling van de verdeeling der ongeval-lasten over de leden
eener vereeniging, het voor geen lid onverschillig is of er bij zijn mede-leden veel
of weinig, lichte of ernstige ongevallen voorkomen, wordt hier tweeërlei bereikt: 10
leert men in den boezem van elken bedrijfs-kring elkaar kennen en weet men al
spoedig wie door onvoldoende veiligheidsmaatregelen, overmatig-langen arbeidsduur
enz., meer bedrijfsgevaar oplevert dan normaal is te achten, - een wetenschap, die
er toe leiden kan dat de zoodanige uit de organisatie wordt gebannen, wanneer hij
niet door verbetering van gebreken als bovenbedoeld het risico zijner onderneming
kan of wil beperken; 20 streeft heel de organisatie - zoo de centrale als haar geledingen
- naar de meest bereikbare preventie van ongevallen door voortdurende studie en
steeds ruimer toepassing van wat in binnen- en buitenland
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op het wijde veld der ‘Unfallverhütung’ wordt uitgedacht en uitgevonden. Besparing
- het is na al het opgemerkte wel duidelijk - kan, behoudens de gevallen, waarin zij
als vanzelf verkregen wordt doordat de R.V.B.-premie te hoog is, hier duurzaam
slechts verkregen worden door het weren of uitstooten van werkgevers, wier
ondernemingen uit veiligheids-oogpunt te wenschen overlaten, en door - waar een
bedrijf door de R.V.B. juist getarifieerd is - in de ondernemingen der leden krachtig
naar preventie door steeds beter beveiliging enz. te streven, aldus het risico dezer
ondernemingen geringer makend dan door de R.V.B. voor andere tot het zelfde
bedrijf behoorend, werd aangenomen.
Wanneer men aldus de positie der premie-verzekeringsmaatschappijen en der
zuiver onderling werkende organisatie overweegt, dan ziet men hoezeer het voor
beide groepen van overwegend belang is voor elk bedrijf afzonderlijk na te gaan of
en in hoever de premie der R.V.B. een marge voor winst (besparing) of een kans op
verlies (excedent) oplevert. Het risico bij laden en lossen van schepen, geschat
aanvankelijk (door de R.V.B.) op ruim f 35.- per mille, doch met f 79.- per mille nog
te laag getarifieerd, kon noch door de particuliere maatschappijen noch door de
onderlinge verzekering worden gedekt. Niet zoo gauw bleek dan ook - en het bleek
reeds spoedig - aan de organisaties van beide groepen dat deze premie geheel
onvoldoende was, of de premie-verzekeringsmaatschappijen zegden, zoodra dit maar
kon, het contract met ondernemers in dit bedrijf op en zoodanige ondernemers, die
tot onderlinge verzekering overgegaan waren, begrepen dat voor hen elke besparing
uitgesloten, daarentegen verzwaring van lasten onafwendbaar bleef, zoolang zij niet
bij de R.V.B. zich verzekerden.
De R.V.B. heeft zich dus de ongunstige risico's zien toevoeren en had reeds daaruit
moeten ontdekken - zoo ze het nog niet wist - dat die risico's uiterst ongunstig waren.
Maar zij had dit behooren te weten, omdat ze het had kunnen weten. Van alle
ongevallen, ook aan de te
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laag getarifieerde ondernemingen voorkomend, neemt zij kennis; zij beslist over de
uitkeering; zij kent de jaarloonen en de gevarencijfers; zij bezit alle materiaal om
over elk jaar en over elk bedrijf na te gaan of haar premie het risico dekt. Had de
R.V.B. tot nog toe dergelijke berekeningen niet gemaakt? Men moet het haast
gelooven, wanneer men ziet dat zij van 1 Februari 1903 tot Mei 1907 het thans meest
calamiteus geacht bedrijf (laden en lossen van schepen) getarifieerd heeft gelaten op
zoodanigen voet dat een maandelijksch verlies van een halve ton daarvan het gevolg
zijn moest!
Indien inderdaad de R.V.B. niet in staat is voor elk bedrijf de juistheid der premie
te beoordeelen aan de hand der toch te harer volledige beschikking staande gegevens;
indien zij verzuimd heeft na te gaan welke harer tarieven te laag, welke te hoog
moeten worden geacht, of althans in welke mate het een of het ander het geval is; dan zal haar ook zijn ontgaan dat niet het genoemde bedrijf alleen (schoon dàt zeker
wel allermeest) tot haar tekort door te lage tarifieering heeft bijgedragen, of dan zal
haar althans niet bekend zijn in welke mate andere bedrijven tot dat tekort hebben
meegewerkt. Toen de heer Ve e g e n s als Minister van Landbouw, Nijverheid en
Handel op 24 Mei 1907 de interpellatie van den heer D.W. S t o r k in de Eerste
Kamer beantwoordde en meer in 't bijzonder diens eerste vraag: welke de oorzaken
waren van de minder gunstige financiëele uitkomsten der R.V.B., toen schreef deze
bewindsman het deficit ‘in hoofdzaak’ aan ‘drie oorzaken’ toe: ‘vooreerst aan meer
administratiekosten dan waarop gerekend was; in de tweede plaats aan rentegemis
op de beleggingen, die bij een normale kapitaalvorming zouden hebben plaats
gevonden; ten derde aan de verliezen, geleden bij de verzekering van het laden en
lossen van schepen.’ Men ziet dat in dit laatste punt slechts dit ééne bedrijf werd
genoemd en van verliezen wegens te lage tarifieering van andere niet werd gerept.
Terwijl wij ons voorstellen ook de beide eerste door
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den minister toen aangegeven oorzaken van het tekort niet onaangeroerd te laten,
willen wij vooraf stilstaan bij twee andere nog door hem genoemde algemeene
redenen voor het bestaande deficit.
Vooreerst - zoo sprak Z. Exc. - was er reden om te vermoeden dat de R.V.B. te
weinig aan premies geïnd heeft, doordat de loonbedragen, waarover de premies
berekend worden, te laag worden opgegeven, zulks vooral doordat ‘onderscheidene
werklieden in het geheel niet op de loonlijst voorkomen’. De contrôle daarop is, zei
de minister, uiterst moeilijk; de directie der R.V.B. heeft getracht daaraan tegemoet
te komen door ‘assistenten der agenten’ aan te stellen. Doch afdoend scheen de
minister zulks niet te achten, immers hij vervolgde: ‘Een meer afdoende maatregel
zou zijn, zooveel agenten aan te stellen, dat steeds gelegenheid tot scherpe contrôle
bestond’, daar toch de tegenwoordige agenten, met ander werk overladen, dit toezicht
niet kunnen uitoefenen. Maar die uitbreiding van het corps der agenten zou ‘de
administratiekosten weder aanmerkelijk opdrijven’....
En dus? Dus zal men zeker wel met den minder afdoenden maatregel genoegen
nemen, al blijft daardoor het euvel grootendeels bestendigd! Een euvel, dat - wordt
het niet verholpen - ook in de toekomst noodwendig weer vruchtbare bron voor
deficitten moet worden. Want al is uw tarief volkomen juist en al is ook overigens
heel uw organisatie zoo volmaakt als men slechts wenschen kan, dan nog zal er steeds
een wanverhouding tusschen uw inkomsten en uitgaven zijn, wanneer gij feitelijk
voor meer lieden het risico draagt dan waarover gij betaling ter dekking van dit risico
ontvangt.
Twee opmerkingen vergunne men ons te dezer zake. Vooreerst deze: dat in het
gesignaleerde kwaad zich wreekt heel het bureaucratisch samenstel der O.W., waarin
alles geregeld is langs den weg der paperasserij en waarbij voortdurend aangenomen
wordt dat elk werkgever - ook de kleinste - zijn uit deze wet voor hem voortvloeiende
verplichtingen ten volle kennen en nakomen zal, terwijl bij
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onverhoopte niet-nakoming in des wetgevers gedachtengang aanstonds de toeziende
agent de overtreding zal ontdekken. Blijkt nu in de praktijk dit stelsel te falen, dan
is toch dadelijk het middel tot redres bij de hand: assistenten van agenten zullen er
op te letten hebben; wel waren volslagen agenten beter, doch dit zou te veel kosten...
En onze tweede opmerking bedoelt te doen uitkomen dat althans dit euvel niet,
althans bij verre niet in zoo ernstige mate, te duchten valt bij werkgevers, die hun
risico niet bij de R.V.B. geborgen doch elders overgedragen hebben. In zulke gevallen
toch krijgt de R.V.B. vergoeding voor het door haar betaalde niet in den vorm eener
premie over een te laag opgegeven jaarloon, doch naar gelang zich ongevallen hebben
voorgedaan. Slechts in het, in vergelijking met de ongevalkosten luttel, bedrag der
voor de R.V.B. bestemde administratiekosten spiegelt zich het jaarloon van den uit
de R.V.B. uitgetreden werkgever af. Doch dat diens opgave van jaarloon zooveel
mogelijk overeenkomstig de werkelijkheid zal zijn, daarvoor zal in haar eigen belang
de organisatie zorgen, waaraan die werkgever zijn risico overgedragen heeft: voor
die organisatie toch is dit jaarloon een gewichtige factor in de berekening van wat
de werkgever haar verschuldigd is.
De minister voegde aan de vermelding der oorzaken van het tekort nog eene
beschouwing toe, welke mede bedoeld was nog eene oorzaak aan te duiden. Deze
passus van zijn rede luidde als volgt:
Ik kan er bijvoegen, dat ondanks de vermelde ongunstige
omstandigheden geen tekort zou zijn ontstaan, indien de artt. 52 en vlg.1)
niet in de wet waren opgenomen. Ik heb doen uitrekenen, hoe de toestand
in dat geval zou geweest zijn. De premiën, die zouden betaald zijn door
de niet aan de Rijksverzekeringsbank aangesloten werkgevers, zouden
over de jaren 1903, 1904 en 1905 in totaal hebben bedragen f 13.101.901.
Hierbij is aangenomen, dat aan de ondernemingen van deze werkgevers
zou zijn toegekend het middel-percentage van de klasse, waarin zij zijn
ingedeeld. Tegenover deze bate zou de Bank gemist hebben het aandeel
der risico-dragende lichamen en eigen risico-dragers in de
administratiekosten en de

1) Welke het zelf- en overdragen van risico regelen.
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terugbetalingen en contante waarden, in de artt. 54 en 55 vermeld. Een en
ander bedraagt naar globale berekening over de jaren 1903 1904 en 1905
te zamen f 10.394.000. Er zou dus over die jaren per resto meer zijn
ontvangen dan thans f 2.707.900. Neemt men aan dat dit surplus over 1906
een-derde zou hebben bedragen van dat over de drie vorige jaren, dan zou
het met f 902.600 zijn verhoogd en dus in het geheel hebben bedragen f
3.610.500 en zou de balans per 31 December 1906, in plaats van een tekort,
globaal berekend op f 2.216.000,1) een overschot hebben aangewezen van
f 1.394.500. Dat overschot zou in het gestelde geval in werkelijkheid nog
zijn verhoogd met de alsdan verkregen besparingen op bezoldiging van
personeel, huishuur, materieel, vuur en licht ten gevolge van eenvoudiger
administratie.
Men vindt hier duidelijk door den minister uitgesproken dat - ware er slechts geen
risico-overdracht geweest - de R.V.B. op een overschot inplaats van op een tekort
had kunnen wijzen en dat dus ook die risicooverdracht als een oorzaak van dit tekort
moet worden beschouwd.
Doch hier geldt, naar ons voorkomt, dat wie te veel bewijzen wil, niets bewijst.
Immers: neem eens aan dat inderdaad die risico-overdracht ook tot het tekort heeft
bijgedragen, dan blijft toch waar dat zij niet de eenige oorzaak was, doch dat mede
b.v. de te lage tarifieering (o.a. van het laden en lossen van schepen) daaraan schuld
heeft. Er zijn dus - buiten de risico-overdracht om - factoren, die de inkomsten
geringer dan de uitgaven deden zijn. Doch nu zegt de minister dit: wanneer er geen
risico-overdracht geweest was, dan zouden wij in stede van een minus een plus
hebben. Dus.....? Dus: wanneer er geen risico-overdracht geweest was, wanneer alle
werkgevers van stonde af aan bij de R.V.B. verzekerd waren geweest, dan zouden
de andere tot een tekort leidende factoren zoozeer door de alsdan noodzakelijk
algemeene premie-betaling overwonnen zijn geworden, dat er niettegenstaande die

1) Dit cijfer werd toen door den minister als globale raming van het tekort der R.V.B.
opgegeven; op 17 September 1907 gaf de minister een zeer nauwkeurig cijfer, n.l. f
2.667,679.98½ als het tekort per 31 December 1906, welk bedrag per 31 December
1907 mag worden geraamd op ± 4 millioen.
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andere verliesbrengende factoren een overschot geweest zou zijn! Doch wat beduidt
dit anders dan dit: dat alsdan zij, die thans niet bij de R.V.B. verzekerd zijn geweest,
zooveel aan deze zouden betaald hebben, dat zij haar verliezen uit anderen hoofde
door hunne (dus veel te hooge) premie-betalingen zouden hebben gedekt!? Hoe
gelukkig is het, dat dit niet het geval is geweest! Niet slechts omdat daardoor velen
niet meer betaald hebben dan de werkelijke kosten der ongevallen in hun
ondernemingen, maar ook omdat het nu onstaan tekort aller oogen opent voor wat
er schort aan onze ongevallenverzekering, terwijl - was er een overschot geweest de aandacht niet zoo algemeen op de fouten zou zijn gevestigd geworden.
Trouwens, zoo eenvoudig als de minister de rekening heeft opgezet, is zij inderdaad
niet. Bij het opzetten van die rekening neemt de minister aan, dat aan de werkgevers
in quaestie het midden-percentage hunner klasse zou zijn toegekend en dat dus deze
ondernemingen uit een verzekerings-oogpunt geacht moesten worden het gemiddelde
van het algemeen aan haar bedrijf verbonden gevaar op te leveren. Maar dit
aannemend ziet de minister voorbij dat juist het streven der risico-overdracht, op
onderlingen voet geörganiseerd, is gericht op het afwijzen of uitbannen van
min-gunstig werkende ondernemingen, op het voortdurend voorkómen van ongevallen
door betere beveiliging en dat dus - bij juiste schatting - deze uitgetreden werkgevers
door elkaar in de gemiddelde cijfers te hoog gerangschikt zouden zijn geweest. Om
dezelfde reden gaat het ook niet op om ten aanzien dezer werkgevers te zeggen: gij
hebt over drie jaar aan de R.V.B. wegens de bij u voorgekomen ongevallen opgebracht
10,4 millioen gulden; uw premie zou, waart gij bij de R.V.B. verzekerd geweest,
13,1 millioen bedragen hebben en gij zoudt ons dus een zoet winstje van 2,7 millioen
hebben opgeleverd... neen, dat gaat niet op, want wie zoo redeneert, miskent ten
éénenmale de werking der onderlinge risico-verzekering. Het is reeds herhaalde
malen door voorstanders van risico-overdracht gezegd doch het kan klaarblijkelijk
niet te vaak
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gezegd worden: wanneer men door premie-betaling aan de R.V.B. als werkgever
‘van alles af’ is, mist men elk direct belang bij beperking van ongevallen in de eigen
onderneming en die der bedrijfsgenooten, immers de R.V.B. moet - zoo wordt dan
geoordeeld - maar zien hoe zij met de ontvangen premies haar kosten goed maakt,
een mogelijkheid of onmogelijkheid, waaraan de premie-betalende werkgever niet
denkt en waarover hij zich ook geen denkbeeld kan vormen. Maar wanneer het direct
belang eener groep van bedrijfsgenooten bij ongevallen-beperking door voorkóming
van kleine en groote gebeurlijkheden is betrokken, dan zullen zij doordrongen worden
van het besef dat in die richting een bron van besparing op ongevalkosten te vinden
is en dan zal daardoor hun ongeval-cijfer, vooral op den duur, lager zijn dan het cijfer
van een overeenkomstige, premie-betalende groep. Hierin en alleen hierin is de kracht
en het nut der risico-overdracht gelegen. Maar is dit zoo, dan kan men ook niet - met
den minister - aannemen dat de ongevalkosten bij premie-betaling even hoog zouden
geweest zijn en deze premies dus item zooveel aan overschot zouden hebben
opgeleverd.
Aan de redeneering des ministers kan gevoeglijk een andere tegenovergesteld
worden. Indien de risico-overdracht niet bestaan had en allen tegen premie verzekerd
waren geweest, zou de R.V.B. een overschot gehad hebben, zegt deze bewindsman.
Doch wat - vragen wij - zou er geschied zijn wanneer er uitsluitend risico-overdracht
geweest was en er geen premie-betaling bestaan had? Zou dan de R.V.B. ooit een
verlies van 4 millioen geleden hebben? Bij risico-overdracht ontvangt de R.V.B. van
de risico-dragende organisatie terug de door haar (R.V.B.) werkelijk gemaakte kosten
bij tijdelijke - en ontvangt zij de - aan den veiligen kant berekende - contante waarden
der kosten voor blijvende invaliditeit onder gehoudenheid der organisatie die contante
waarden te verhoogen, wanneer zij te laag berekend blijken. En voor de richtige
nakoming van al deze verplichtingen door de organisatie is de R.V. B., gelijk men
weet, gewaarborgd door verhaal, zoo noodig,
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op het algemeen pand. Hier dus geen premie-schatting met kans op zoo noodlottig
abuis als bij het laden en lossen van schepen aan den dag trad; hier dus: restitutie
aan de R.V.B. van door haar werkelijk voorgeschoten gelden; hier: beoordeeling en
berekening der financieele gevolgen van elk ongeval op zichzelf met alle daarvoor
benoodigde gegevens in de hand; en dus niet de zoo moeilijke vraag: welk totaal
bedrag voor de kapitaaldekking van alle ongevallen in de gezamenlijke
verzekeringsplichtige bedrijven vereischt wordt, met de niet minder lastige puzzle:
hoe dit totaalbedrag naar billijkheid over de onderscheidene bedrijven en over de
verschillende in al die bedrijven bestaande ondernemingen te verdeelen. Ware er
enkel risicooverdracht en in 't geheel geen premie-stelsel geweest, dan zou - zoo mag
men veilig zeggen - de R.V.B. niet, als thans, goeddeels op den gis, doch zuiver reëel
haar geldelijke gestie gevoerd hebben.
Behalve de boven besprokene oorzaken van het tekort (onjuiste tarifieering, te laag
opgegeven loonbedragen; risico-overdracht) noemde de minister, gelijk wij zagen
in antwoord op de interpellatie van den heer D.W. S t o r k nog twee andere: ‘meer
administratiekosten dan waarop gerekend was’ en: ‘rentegemis op de beleggingen,
die bij een normale kapitaalvorming zouden hebben plaats gevonden.’ Bezien wij
eerst dit laatste punt. De minister zei hiervan het volgende:
Het renteverlies, dat ik in de tweede plaats als oorzaak van het deficit
noemde, was niet te ontgaan. Voor de terugvordering van uitbetaalde
schadeloosstellingen van de risicodragende lichamen en
eigen-risico-dragers moesten worden afgewacht de opgaven der
postkantoren van hetgeen was uitbetaald, die moesten worden vergeleken
met hetgeen door de Bank betaalbaar gesteld was. Met de opgave van het
aandeel in de administratiekosten, te betalen door de risicodragende
lichamen en eigen-risico-dragers, moeat worden gewacht tot de loonlijsten
der betrokken werkgevers waren ingekomen en nagezien en het totale
loonbedrag was geconstateerd. Eindelijk geschiedde de betaling der
premiën voor het meerendeel eerst geruimen tijd na den vervaldag en
kostte het groote moeite en zorg, het
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juiste loonbedrag te leeren kennen van die werkgevers, die met de naleving
van art. 47 der Ongevallenwet1) in gebreke gebleven.
Hier worden, zooals men ziet, twee grieven van verschillend gehalte te berde
gebracht. De eerste richt zich tegen een gang van zaken, waarvan aan niemand een
verwijt wordt gemaakt doch die uit het stelsel schijnt voort te vloeien: de administratie
der risico-overdracht door de R.V.B. vordert tijd en over dien tijd wordt door de R.
V.B. renteverlies op de voorgeschoten gelden geleden. Men mag - meenen wij aannemen dat hier niet alleen het stelsel, doch ook de praktijk der administratie de
schuldige is. Vorderde de wet niet zooveel omslag, kon alles eenvoudiger en daardoor
vlugger afgedaan worden; het verlies uit dezen hoofde zou nog veel geringer zijn
dan het reeds is, daar de afrekening immers thans geschiedt uiterlijk twee maanden
nadat de kosten voorgeschoten zijn. - De tweede grond voor rente-gemis schuilt
hierin dat de tot premie-betaling verplichte, bij de R.V.B. verzekerde werkgevers
‘voor het meerendeel eerst geruimen tijd na den vervaldag’ zich van hun obligo
kwijten, terwijl anderen, die klaarblijkelijk niet - zij het te laat - uit eigen beweging
tot premie-betaling overgaan, aan de R.V.B. ‘groote moeite en zorg’ berokkenen,
vermits dit lichaam dan trachten moet de gegevens voor de premie-berekening in
handen te krijgen.... Ja, wat zal men hiervan eigenlijk zeggen? Wat anders dan het
reeds boven opgemerkte: dat een naar bureaucratischen trant ontworpen regeling op
het papier altijd heel gemakkelijk den schijn eener goede regeling wekt: de artikelen
sluiten zoo netjes ineen: de werkgever is verplicht dit en dat aan de R.V.B. mee te
deelen en zekere bedragen ten postkantore te voldoen; bij gebreke daarvan zal de
R.V.B. volgens een ander artikel aanstonds verrichten wat de wet voorschrijft....
maar het ongeluk is dat zoo vaak de praktijk een wreed spel van spot gaat drijven
met al die papieren regelingen en voorzieningen. Telkens blijkt dat er werkgevers
zijn die nog niet weten

1) Regelend de verplichting tot tijdige premie-betaling.
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of hun onderneming wel verzekeringsplichtig is; anderen, die niet daaraan twijfelen,
doch. geen raad weten met de bepalingen der wet, waarvan de strekking en beteekenis
hen ontgaat; de bepaling van den omvang van het volgens de O.W. verzekerd
personeel der onderneming is voor velen een crux en op allerlei wijzen wordt - ook
te goedertrouw - met de invulling der loonlijsten gezondigd. En nu zegt de O.W. wel
precies wat er gebeuren moet wanneer niet de werkgever doet wat des werkgevers
is, maar die voorziening op grooten schaal vordert tijd, veel tijd, en geld, veel geld....
Wat daaraan te doen? Wat anders dan d e r e g e l i n g t e w i j z i g e n , die wel
op papier zoo fraai schijnt doch in de praktijk zoo bezwaarlijk bleek? Wil men voor
den vervolge de hier vermelde oorzaken van het tekort wegnemen, dan staat daarvoor
geen andere weg dan wetswijziging open, dan zuivering der wet van die vele gebreken,
welke tot het tekort hebben bijgedragen en van welke de minister in zijn antwoord
op de interpellatie er slechts zeer enkele heeft genoemd.
Zijn dan de overige den minister onbekend? Allerminst. Men herinnert zich dat
(ook) door dezen minister een ontwerp-ziekteverzekeringswet bij de Tweede Kamer
is ingediend: dat (ook) deze minister een met dit ontwerp samenhangende en tot het
voor dien samenhang strikt noodige zich beperkende wijziging der O.W. heeft
aanhangig gemaakt, dat (ook) door dezen minister in de M.v.T. tot het
Ziekteverzekerings-wetsontwerp een zeer ongunstig oordeel geveld is over de wijze
waarop de R.V.B. de behandeling der ongevallen in de eerste negen weken verricht.
Reeds vroeger1) wezen wij er op, hoe in deze M.v.T. minister Ve e g e n s het volgend
requisitoir van minister K u y p e r overnam: ‘dat blijkens de ervaring een centraal
lichaam als de R.V.B. niet het aangewezene is om alle ongevallen, ook die van den
meest onbeduiden-

1) Ziekte- en Ongevallenverzekering volgens de jongste ontwerpen, door Jhr. Mr.H.
S m i s s a e r t , Onze Eeuw, Januari 1907, in 't bijzonder blz. 46 en 47.
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den en voorbijgaanden aard, in het geheele land te beoordeelen en daarbij gedurende
den eersten tijd na het ongeval over den duur der uitkeering te beslissen; dat de Bank
minder geschikt is voor het verleenen van schadeloosstellingen wegens kleine
ongevallen welke na eenigen tijd geen ongeschiktheid tot werken meer ten gevolge
hebben, noch voor het verleenen van schadeloosstellingen, zoolang bij de getroffenen
nog geen blijvende toestand is ingetreden, dat.... dan ook de uitvoering van de regeling
der schadeloosstelling, omslachtig en kostbaar is, tot vertraging van de uitkeering
leidt en met de vereischte nauwkeurigheid niet is na te komen.’1) Aan welk requisitoir
minister Ve e g e n s nog toevoegde dat z.i. het geldend stelsel bovendien ‘de simulatie
door de getroffenen in de hand werkt.’1)
Welnu, wanneer de R.V.B. thans staat voor een aanmerkelijk tekort, zou dit dan
niet in de eerste en voornaamste plaats te wijten zijn aan het door twee opvolgende
ministers als: omslachtig, kostbaar, tot vertraging en onnauwkeurigheid leidend,
simulatie bevorderend, gebrandmerkt stelsel der O.W.? En had dan minister
Ve e g e n s bij het noemen van wat ‘in hoofdzaak’ tot dit tekort geleid heeft, niet
allereerst zijn bovenvermeld requisitoir moeten herhalen?
De inwerkingtreding der ziekteverzekeringswet, waarvoor thans (December '07)
nog geen Voorloopig Verslag is verschenen, terwijl het ontwerp 20 September 1906
de Tweede Kamer bereikte, ligt in een ver verschiet; is er - met het oog op ander het
Parlement wachtend werk en op de aanhangige grondwetsherziening - veel uitzicht
dat deze voordracht vóór den zomer van 1909 door de beide Kamers zal afgedaan
zijn? En zoo niet, welk lot staat dan voor dit ontwerp te voorzien? Maar tevens: hoe
lang zal het dan òòk nog duren voordat de inwerkingtreding dezer regeling (ten
deele!) een eind maakt aan de omslachtige, kostbare, tot vertraging en
onnauwkeurigheid leidende, simulatie bevorderende regeling der O.W.? En hoe lang

1) De oursiveering is van mij, H.S.
1) De oursiveering is van mij, H.S.
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zal dan die hoofdbron voor een tekort der R.V.B. blijven vloeien? Hoe lang ook
zullen de andere gebreken der O.W., die niet door de invoering der
ziekteverzekeringswet terzijde gesteld zullen worden, voortgaan een wanverhouding
tusschen de inkomsten en uitgaven der R.V.B. te scheppen ?
Het antwoord op de beide laatste vragen luidt: in afwachting der wegneming van
deze gebreken zal de voortgang van een jaarlijksch tekort gestuit worden door het
andere middel, dat aan die wanverhouding een eind kan maken: zoolang de uitgaven
door bestendiging der gebreken hooger blijven dan bij een technisch-juiste regeling
noodig zou zijn, zal het evenwicht gevonden worden (en wel gevonden moeten
worden) door de inkomsten der R.V.B. te vermeerderen, dus door het tarief te
verhoogen en door - als dat kan - ook van de risico-overdracht wat meer te halen....
Wij moeten thans nog spreken over de, mede door den minister als hoofd-oorzaak
van het tekort aangeduide, regeling der administratiekosten.
‘Meer administratiekosten dan waarop gerekend was,’ aldus omschreef de minister
in de Eerste Kamer de bron van het tekort uit dezen hoofde: ‘Meer administratie dan
voorzien was en daardoor meer kosten’ was wellicht een juister uitdrukking voor
dezelfde gedachte geweest, juister, omdat zij den oorsprong der misrekening aanwijst.
Inderdaad heeft men bij de inwerkingtreding der O.W. niet gegist van welken omvang
- van welken voortdurend grooteren omvang - de administratie der R.V.B. zou blijken
te zijn. Een toeneming van ambtenaren, een wassende vloed van paperasserij, die
voor een groot deel geweten moet worden - al weder! - aan het stelsel der wet, aan
het bureaucratisch en centraliseerend karakter dezer ambtelijke ongevallenverzekering,
maar waarvan een deel ongetwijfeld ook op rekening moet komen van de directie
der R.V.B., die het euvel, door de wet geschapen, niet binnen zijn geringst mogelijke
grenzen te beperken wist.
De administratiekosten bleken dus te zijn ‘meer dan
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waarop gerekend was’. En het middel? Ook hier schijnt er niet in de eerste plaats
aan gedacht te worden de bron van het kwaad te stoppen, met wortel en tak de
woekerplant uit te roeien, door de wet zoodanig te wijzigen dat zij eenvoudiger
afdoening van zaken niet belet; door den dienst der R.V.B. te reorganiseeren in deze
richting dat voor minder geld en met minder arbeid meer nuttig effect van het
raderwerk wordt verkregen. Neen, ook hier redeneert men andersom: zijn de
administratiekosten te laag, wel, dan moeten zij verhoogd worden. En dit schijnt
velen zoozeer de eenig-mogelijke, de volstrekt-logische en geheel-onvermijdelijke
uitweg, dat het bij hen zelfs niet opkomt te vragen, of altemet ook deze opdrijving
van kosten niet door wijziging van de regeling te ondervangen ware. Toch, wie geen
vreemdeling is in de praktijk onzer ongevallen-verzekering en der gestie van de
R.V.B., weet wel aan te geven waar het hapert en langs welken weg eenvoudiger
beheer bereikbaar ware. Inderdaad, dat deze administratie althans enkele bedenkelijke
zijden vertoont en dringend verbetering behoeft, werd onlangs in de Tweede Kamer
toegegeven door twee onverdachte getuigen: de kamerleden S c h a p e r en
H u g e n h o l t z 1). De eerste kon, in zijn mateloos te keer gaan tegen de
risico-overdracht en de Centrale Werkgevers Risico Bank, niet nalaten van de R.V.B.
te zeggen: ‘Aan de organisatie mag het een en ander ontbreken, het getal ambtenaren
mag overtollig groot zijn, verkeerde chefs mogen er aan verbonden zijn...’ daarin
zou verbetering gebracht moeten worden2). En de tweede3), die de belangen van het
personeel der R.V.B. bepleitte, nam wel niet voor zijn rekening, maar verwees toch
naar ‘een aantal ingekomen stukken in het dagblad Het Volk’, volgens welke er
‘enkele afdeelingen’ bij de R.V.B. zijn, waar ‘niet oordeelkundig en dus duur gewerkt
wordt’. Waarna spr. ten aanzien der afdeeling ‘Bedrijven’ de volgende klacht uit Het
Volk over de ‘zeer

1) Vergadering van 26 November '07.
2) Handelingen blz. 652.
3) t.a.p. blz. 654.
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ondoelmatige wijze van werken’ aanhaalde: ‘Door gebrek aan administratief doorzicht
wordt daar door tal van ambtenaren dubbel werk verricht, de eenvoudigste brieven
gaan daar door 5 à 6 handen, allerlei sectietjes en adsistentjes worden daar geschapen,
in een woord: deze afdeeling is de groote verslindster van telkens maar meer
klerkenpersoneel.’ En verder: ‘Werkzaamheden die jarenlang op een andere afdeeling
werden verricht met een zeker aantal ambtenaren, werden onlangs overgebracht naar
deze prachtige afdeeling Bedrijf, en ziet, na nog geen 3 weken waren toen ineens
voor hetzelfde werk tweemaal zooveel ambtenaren noodig!’ - Weliswaar antwoordde
de minister1) dat een door een commissie uit den Raad van Toezicht (op de R.V.B.)
ingesteld onderzoek ‘geen ongunstige resultaten’ had opgeleverd en dat hij ‘over het
algemeen’ de verzekering gekregen had dat het werk op doelmatige wijze verricht
en niet te veel personeel gebezigd wordt, terwijl hij de bezwaren tegen de
bedrijfsafdeeling zou doen onderzoeken; - doch met allen eerbied voor officieele
bevindingen omtrent beweerde administratieve misstanden wil het ons schijnen dat,
wanneer twee sprekers als de genoemden zich zóó uitlaten over een door hun partij
en hun partij-orgaan krachtig in bescherming genomen bureau, er alleszins reden is
om aan te nemen dat er inderdaad iets aan de organisatie hapert. Reden te meer is er
daartoe, wanneer die indruk bevestigd wordt door hetgeen van vele andere zijden
bekend is geworden.
Intusschen, allereerst zal niet de administratie vereenvondigd en verbeterd, doch
zullen de administratiekosten voor de werkgevers verhoogd worden. Reeds is dit
geschied voor die werkgevers, die bij de R.V.B. zijn verzekerd. Bij K.B. van 21
October 1907, S. No. 273, is het premie-tarief gewijzigd geworden, verhoogd op den
voet van een afloopenden schaal, zoodat de verhooging in percenten der
oorspronkelijke premie bedraagt voor de laagste gevarenklasse 47%, voor de tweede
21, voorts 14-10-8 enz. tot

1) t.a.p. blz. 657.
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3% voor de hoogste. Deze wijziging, die 20 November l.l. is ingegaan, strekt
klaarblijkelijk niet om de te laag getarifieerde bedrijven meer overeenkomstig hun
werkelijk risico te doen betalen, doch louter en alleen om in de bruto-premies, boven
de netto-premie welke voor de kapitaaldekking der ongevallen strekt, een grooter
deel voor de administratiekosten der R.V.B. te vinden1).
Hoe staat de zaak ten aanzien der betaling van administratiekosten voor hen, die
niet bij de R.V.B. zijn verzekerd, doch hun risico zelf dragen of overgedragen hebben
?
Ter beoordeeling van dit punt moet men het volgende in aanmerking nemen: men
is oorspronkelijk uitgegaan van de veronderstelling dat 10% der kapitaaldekking,
dus der daartoe strekkende premie, voldoende zou zijn voor de administratiekosten
der R.V.B. Voorts nam men aan dat de uit het verband der R.V.B. uitgetreden
werkgevers aan deze minder administratielasten bezorgden dan de bij haar ten volle
verzekerden en dat die uitgetredenen dus volstaan konden met 2/3 of 6.6% der volle
administratiekosten op te brengen. Echter is gebleken dat het percentage der onkosten
van de R.V.B. inderdaad is ± 19.5% of - daar de Staat de helft der ambtenaars- en
beambten-salarissen betaalt - zuiver ± 14.5%. Bij het reeds genoemd K.B. is nu voor
bij de R.V.B. verzekerden de premie dermate verhoogd, dat deze werkgevers niet
meer als voorheen in hun premie 10%, doch 50% meer, dus 15% aan
administratiekosten betalen zullen. En de uitgetredenen? Te hunnen aanzien is de
minister voornemens het door hen op te brengen aandeel in de administratiekosten
met 100% te verhoogen, dus te verdubbelen, daardoor het brengend van 6.6% op
13.2%.
De minister heeft dit zijn voornemen aangekondigd in

1) Buitengewoon onhandig schijnt ons die invoering der wijziging tusschentijds, op 20
November, waardoor voor de nog tot 1 Januari 1908 verstrijkende 6 weken over de ± 40.000
werkgevers een afzonderlijke premie- en administratiekosten-berekening zal moeten plaats
grijpen, een berekening, die zelve weer heel wat administratiekosten vorderen zal!
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een ontwerp van een (één-artikel-) wetje, hetwelk hij 1 Januari 1908 in werking wil
zien treden, een wetje, dat strekt om - wijl voor risico-dragende organisaties de te
dragen last door een onvoorzien ingrijpen der Regeering zwaarder zal worden - dezen
instellingen de gelegenheid te openen tusschentijds haar contracten met de werkgevers
te verbreken. De premie-maatschappij toch, die tegen genot van zekere wellicht voor
jaren vastgestelde premie het risico van verschillende ondernemingen overgenomen
heeft, ziet zich nu genoopt een 100% hooger bedrag voor het aandeel dezer
ondernemingen in de administratiekosten der R.V.B. te betalen. Daarom wil de
minister eerst die bevoegdheid tot tusschentijdsche contracts-verbreking voor de
risicodragende organisaties in de wet zien vastgelegd, voordat hij tot verdubbeling
van den last overgaat.
Verdubbeling van den last.... op welken grond? De minister zegt het niet, zegt
alleen (in zijn M.v.T.) dat het tot nogtoe bepaald aandeel ‘veel lager is dan het behoort
te zijn.’ Overigens deelt hij, wat betreft feitelijke gegevens, slechts mee dat de
risico-dragende maatschappijen ‘aan administratiekosten jaarlijks ongeveer 263.000
gulden meer dan thans zullen moeten betalen.’ Niet wordt hierbij gezegd langs den
weg van welke berekening men juist tot dit bedrag is gekomen; niet wordt hier erkend
dat deze - schijnbaar zoo in de lucht hangende - f263.000 juist ongeveer weergeven
wat over het jaar 1904 en 1905 door risico-dragende organisaties (en zelf
risico-dragende ondernemers) voor administratiekosten der R.V.B. is betaald.
Op welken grond vraagt men van deze organisaties tweemaal zoo groote bijdrage
in de kosten van beheer der R.V.B. als tot nog toe van haar werd gevorderd en als
vijf jaar geleden billijk werd geacht? Men kent het antwoord: de administratiekosten
zijn ‘meer dan waarop gerekend was.’ Doch - behoeft het nog gezegd? - afdoend is
zoodanig antwoord niet, want het laat de belangrijkste vraag open. Is het tekort,
voorzoover het door te weinig betaalde administratiekosten ontstaan is, grootendeels
door de premiebetalers of door de uitgetredenen of door beiden voor ge-
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lijke deelen ontstaan? Welke is de verhouding tusschen de administratie-lasten, aan
de R.V.B. bezorgd door den bij haar verzekerden werkgever en die, welke de R.V.B.
te dragen heeft voor den elders verzekerden ondernemer? Over dit punt is al veel
gestreden: de minister heeft, daarover 11 Februari '07 in de Eerste Kamer sprekend,
de werkzaamheden, waarmede de R.V.B. vanwege de risicooverdracht wordt belast,
opgesomd; de heer D.W. S t o r k heeft, 24 Mei '07 den minister interpelleerend, die
opgave in 't algemeen overdreven genoemd en aan de Handelingen toegevoegd een
lijst der ‘v o o r d e e l e n , voor de R.V.B. voortvloeiend uit het instituut der
risico-overdracht.’ En terecht wees deze interpellant er op dat, zoo niettemin de
risico-overdracht nog betrekkelijk veel arbeid van de R. V.B. vordert, dit volstrekt
niet uitsluitend te wijten is aan de risico-overdracht ‘maar dat dit vooral een gevolg
is van fouten in de wet, die reeds lang gewijzigd hadden moeten worden, en van de
opvatting der Regeering en van de R.V.B.’1)
Een uitvoerige bespreking van dit punt valt buiten het kader van ons artikel en zou
ook van te zeer technischen aard zijn: ten einde tot een oplossing te geraken moet
men tegenover elkaar plaatsen de verschillende werkzaamheden, die de R.V.B. te
verrichten heeft voor een bij haar verzekerde en die, welke van haar gevorderd worden

1) Spr. zei o.a. dat veel omslag ontstond doordat een wijziging in de firma of in de naamlooze
vennootschap of zelfs verplaatsing der zaak naar een andere gemeente beëindiging der
risico-overdracht ten gevolge heeft, waarbij komt dat de R.V.B. zoodanig feit eerst na een
paar jaar ontdekt ‘en dan moeten al de ongevallen die in die jaren hebben plaats gehad,
worden afgeschreven van de risico-overdracht en overgeboekt.’ Als voorbeeld van zoodanig
geval haalde spr. aan het gebenrde met een Haagsche fabriek, welke naar Voorburg verhuisd
was. De risico-overdracht dier fabriek werd door de R.V.B. vervallen verklaard van 25 Juli
1903 af, doch de kennisgeving daarvan door de R.V.B. had eerst plaats 15 Juli 1905! Had waarvan sprake was - de Tweede Kamer bij het ontwerp over een nieuwe grensregeling
tusschen beide gemeenten zeker amendement aangenomen, dan was de fabriek weer op
Haagsch gebied komen te staan en zou de inmiddels voor Voorburg verleende overdracht
weer vervallen zijn!

Onze Eeuw. Jaargang 8

153
voor een niet bij haar verzekerde onderneming, waarna dan de verhouding tusschen
beide complexen van administratieve bemoeiingen moet worden gevonden. Wij
zullen ons, zooals gezegd, van dergelijke uiteenzetting en vergelijking onthouden.
Slechts op twee punten zij de aandacht gevestigd. Vooreerst herinneren wij aan het
reeds opgemerkte over de crux der loonlijsten, bron van allerlei bezwaren voor de
R.V.B., doch waarbij te bedenken valt dat de loonlijst van den bij de R.V.B.
verzekerden werkgever is factor voor zijn premie-betaling, voor den uitgetreden
werkgever slechts factor voor zijn betaling van administratiekosten; te bedenken ook
dat, gelijk wij mede reeds opmerkten, de risicodragende organisatie er alle belang
bij heeft de loonlijsten harer werkgevers - factor voor de geldelijke verhouding
tusschen haar en hen - nauwkeurig te controleeren. Bovendien (om slechts dit eene
te noemen): wanneer men overweegt dat de C.W. Risico Bank op 1 Januari 1907
bijna 4000 werkgevers met ruim 83 millioen gulden verzekeringsplichtig jaarloon
omvatte, dan moet men wel aannemen dat de administratie vanwege de R.V.B. voor
deze 4000 werkgevers, allen thuisbehoorend in één organisatie, reeds daardoor lichter
is dan wanneer deze 4000 elk afzonderlijk, als bij de R.V.B. verzekerden, van deze
de verschillende aanschrijvingen enz. ontvangen moesten. En mocht dit niet zoo zijn;
moest worden aangenomen dat deze centralisatie op zichzelf reeds niet voor de R.V.B.
een aanzienlijke besparing van arbeid opleverde; zou men dan niet gerechtigd zijn
tot de uitspraak, dat dit verrassend negatief effect niet pleit tegen de risico-overdracht
doch tegen de wijze, waarop de administratie der R.V.B. wordt gevoerd?
Hoe dit zij, nu de minister eenmaal in de toelichting tot het wetsontwerp zijn
voornemen heeft aangekondigd om straks bij K.B. het aandeel der uitgetreden
werkgevers in de administratiekosten der R.V.B. te verdubbelen, zal aangetoond
moeten worden waarom met geen geringere dan zoo buitengewone verzwaring van
deze lasten voor de risico-overdracht kon worden volstaan. Aangetoond niet
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slechts omdat, wie op zwaarder lasten gesteld wordt, er aanspraak op heeft dat hem
de billijkheid en onvermijdelijkheid daarvan worde bewezen, doch ook nog om een
zeer bijzondere reden.
Naarmate sedert de inwerkingtreding der O.W. de risico-overdracht, tegen de
verwachting van haar tegenstanders in, meer en meer door werkgevers bleek begeerd
te worden; naarmate de gestie der R.V.B. meer aan kritiek werd onderworpen en het
tekort openbaar werd; naar die mate begon er een steeds wijder kloof te gapen tusschen
hen, die in de risico-overdracht een aan de R. V.B. aangedane concurrentie zagen,
en hen, die de risico-overdracht voorstonden. En wel is de overtuiging algemeen dat
de minister, schoon voor jaren als Kamerlid zoozeer tegen de risico-overdracht gekant
dat hij deswege tegen de wet in haar tweede editie stemde, de wet gelijk zij thans
luidt op loyale wijze zal uitvoeren; - wel staat ook de directie der R.V.B. - hoezeer
zij in haar verweer tegen de op haar door den heer D.W. S t o r k geoefende kritiek
moge hebben misgetast - niet bloot aan de verdenking dat zij zijdelings door meer
dan billijke verzwaring van lasten de risico-overdracht belemmeren wil; doch meer
dan één ambtenaar der R.V.B. heeft zich in woord en geschrift op zoo ongemeen
heftige wijze uitgesproken tegen de toepassing van deze door de wet aan werkgevers
verleende bevoegdheid om zich elders dan bij de R.V.B. te verzekeren, dat het reeds
deswege, om elken, zij het dan ongegronden argwaan af te snijden, ook voor den
minister, ook voor de R.V.B. gewenscht moet zijn zonneklaar te doen blijken, dat
inderdaad, waar van bij de R.V.B. verzekerden slechts 50% meer voor
administratiekosten gevorderd wordt, de uitgetreden werkgevers met niet minder
dan 100% moeten worden bezwaard.
Tot het bovenstaande wenschen wij onze beschouwingen te beperken. Wij stelden
ons slechts dit voor: den, in deze zaken niet ingewijden, lezer de gegevens te
verschaffen ter vorming van een eigen oordeel over het plotseling
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‘brandend’ geworden vraagstuk. Al moest veel - ook veel belangrijks - kortheidshalve
ter zijde blijven of kon het slechts even worden aangeduid, - de hoofdzaken meenen
wij wel voldoende op den voorgrond te hebben gebracht.
Nog dit vergunne men ons aan het gezegde toe te voegen:
Voor het ‘millioentekort’ der R.V.B. bestaan meer oorzaken dan de bovengenoemde.
Wie die andere oorzaken naspeurt, zal de slotsom trekken dat, zoo in vele gevallen
de fout ligt aan de wet, ook de directie der R.V.B. niet steeds vrij uitgaat. Overbekend
is de noodlottige werking van art 8 O.W., bepalend dat het loon van een leerling,
volontair enz. geacht wordt f1.- daags te zijn, waardoor aan een zoodanige wegens
een ongeval instede van de (laat ons zeggen) f 2.50 per week, die hij werkende zou
verdienen, f 4.20 per week (n.l. 70% van 6 × f1.-) gegeven wordt. En zoo is er meer.
De O.W. bepaalt dat als invalide geldt wie zijn ‘gewone’ werk niet verrichten kan;
gevolg: wie na een ongeval anderen arbeid - even hoog of hooger betaalden - verricht,
ontvangt niettemin 70% van zijn zijn loon als vergoeding van de schade, die hij niet
lijdt. Meer is er. Er is: de in vele gevallen uiterst kostbare geneeskundige behandeling,
op welker verband met het tekort zoo terecht door dr. B l o o k e r onlangs in de
Tweede Kamer is gewezen.1) Er is ....al dat vele, waarin minister K u y p e r en minister
Ve e g e n s aanleiding vonden over de wet en de R.V.B. het scherp requisitoir te
vellen, waaraan wij reeds boven herinnerden: al dat vele, dat - bekend of onbekend
- als grondslag voor die zoo ongunstige beoordeeling, door departementshoofden
uitgesproken over de werking van een wet en de gestie van een regeerings-bureau,
ongetwijfeld ook allerlei oorzaken voor het tekort oplevert....
Welnu, het zal dan ook wel duidelijk zijn dat de weg naar blijvende voorziening
in het tekort niet kan zijn: verhooging der premies over heel de lijn, verzwaring van
het aandeel in de administratiekosten; maar m o e t gevonden

1) 26 November 1907; Handelingen blz. 655 en v.v.
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worden in een zuivering van den toestand, welke zuivering niet m a g worden
uitgesteld totdat zij door de in zoo ver verschiet liggende inwerkingtreding der
ziekteverzekerings-wet ten deele zal worden bereikt. Het gaat niet aan, waar een wet
als onze O.W. zoovele aan allen bekende gebreken bezit, het door de werking dier
gebreken telkens dreigend tekort eenvoudig door vermeerdering der inkomsten, niet
allereerst door wegneming van de fouten te verhelpen. De nijverheid, die de geldelijke
lasten dezer verzekering draagt, heeft recht te vorderen dat die lasten niet hooger
zijn dan voor een billijke en juiste tenuitvoerlegging van die wet onvermijdelijk is
te rekenen. En waar deze eerste proeve onzer verzekeringswetgeving nu juist... laat
ons maar zeggen: niet bijzonder gelukkig geslaagd mag heeten, daar toone de wetgever
dat hij, wanneer zijn werk ondeugdelijk blijkt, althans zich haasten wil om met de
ervaring der praktijk zijn voordeel te doen. Thans, na bijkans vijf jaar, mag men den
tijd daartoe toch zeker wel gekomen achten!
Naschrift. Nadat bovenstaande beschouwingen reeds opschrift gesteld waren, is (7
December '07) verschenen het wetsontwerp ter aauvulling van Hoofdstuk X der
Staats-begrooting 1907, strekkend om het tekort der Rijksverzekeringsbank - per 31
December 1907 geschat op f4.118.574.09 - te brengen ten laste der schatkist. In de
M.v.T. tot dit wetsontwerp bestaat voor ons geen aanleiding de boven geleverde
beschouwingen te wijzigen. Blijkens die M.v.T. kent de minister geen andere
hoofd-oorzaken van dit tekort dan de drie door hem in de Eerste Kamer reeds
genoemde: te lage raming der administratiekosten (vooral te wijten aan de
risico-overdracht!), renteverlies der R.V.B. vooral - alweer - door de risico-overdracht,
te lage premie-berekening voor het laden en lossen. Noch van andere oorzaken, noch
van middelen om de administratie(-kosten) te beperken wordt door den minister
gerept.
De R.V.B. is volgens deze M.v.T. over de jaren 1903-1906 op administratiekosten
te kort gekomen f855.000,
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waarvan f300.000 te weinig betaald werd door bij de R.V. B. verzekerden, het overige
door de uitgetreden werkgevers. Thans nog lijdt volgens den wiskundigen adviseur
de R. V.B. maandelijks een verlies van f26.000 ter zake der administratiekosten van
uitgetreden werkgevers, die dus volgens deze berekening niet f 263.000, doch f
312,000 meer per jaar zullen op te brengen hebben, een verschil dat verklaard wordt
doordat het eerstgenoemde cijfer slechts doelde op hen, die hun risico hebben
overgedragen, terwijl het tweede mede hen omvat, die zelf hun risico dragen.
Later (12 December) verscheen nog de Memorie van Antwoord nopens het ontwerp
tot hoogere tarifieering van het laden en lossen van schepen. Dat deze maatregel niet
eerder is voorgesteld tracht de minister te verklaren door de meedeeling dat het tekort
op deze premies wel reeds. over 1903 aan de R.V.B. was gebleken, doch eerst toen
hetzelfde verschijnsel zich ook over 1904 voordeed, gaf de R.V.B. in November 1906
reclassificatie in overweging. [Dus: eerst zoo ongeveer t w e e j a a r n a d a t u m
ontdekte de R.V.B. dat deze premie inderdaad te laag was! Een half jaar daarna
werd bij K.B. (14 Mei '07) de geheel onvoldoende voorziening (indeeling in de
hoogste gevarenklasse) getroffen en er gingen weer 4 maanden voorbij eer een
wetswijziging tot afdoende regeling de Kamer bereikte!]. - Zijn ook andere bedrijven
te laag getarifieerd? Het Bestuur der R.V.B. acht die afwijkingen te gering en met
het oog op de beperkte gegevens, waarover het vooralsnog beschikt(!?), niet
betrouwbaar genoeg om op grond daarvan thans reeds [N.B. na een praktijk van vijf
jaar!] wijziging der classificatie aan te bevelen. - Een ontwerp tot technische
herziening der O.W. zal, naar de Minister zich voorstelt, spoedig de Kamer bereiken.
[Maar wanneer zal de Kamer tijd vinden om dit nu nog ingediend ontwerp vóór haar
scheiden in 1909 af te doen?] - Geheele herziening der classificatie zal eerst mogelijk
zijn, wanneer de uitkomsten van het eerste vijfjarig tijdperk bekend zijn. [Dit tijdperk
sluit: 1 Februari 1908, doch wanneer zullen
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de uitkomsten bekend zijn en wanneer zal op grond daarvan de tarief-herziening
ontworpen worden en wanneer zal zij in werking treden en hoe groot zullen de
tekorten nog zijn, die zich gedurende al dien tijd uit dezen hoofde zullen blijven
openbaren?]
Tot zoover de hoofdzaken uit deze M.v.A. Dat ook zij geen bevrediging schenkt
aan wie de verschillende oorzaken van het tekort krachtig en dadelijk wil zien
bestreden, behoeft thans wel geen betoog meer.
Bevrediging wordt natuurlijk wel allerminst gegeven door het singulier bericht in de
pers (omstreeks half Dec. '07) dat de gezamenlijke afdeelingschefs der R.V.B. (buiten
haar directie om, doch met dezer d a a r n a verkregen instemming) een commissie
benoemd hebben om na te gaan of de administratie der R.V.B. ook vereenvoudigd
zou kunnen worden. Wel is het zeer merkwaardig dat na het onderzoek vanwege den
Raad van Toezicht de hoogere ambtenaren der instelling zelven (zonder daarover
vooraf de directie of door deze den Minister te hooren) nog eens een onderzoek gaan
instellen, en wel schijnt dit feit te bewijzen dat men zelfs in die kringen de
mogelijkheid van minder omslachtige regeling niet uitgesloten acht; - doch al zou
deze commissie veel of iets of niets in het raderwerk willen wijzigen, dan nog zou
ten volle de noodzakelijkheid van een d o o r o n b e v a n g e n e n in te stellen
onderzoek naar deze ééne oorzaak van het tekort blijven bestaan.
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Onze leestafel.
G e r a r d v a n E c k e r e n . Om een leuze. Baarn. Hollandia-Drukkerij.
Een bundel van zes schetsen, genoemd naar de eerste, waarin wel heel goed geteekend
wordt dat hopeloos rondloopen van den timmermansknecht op zoek naar werk, die
- om een staking ontslagen - leergeld betaald heeft en nu graag ‘onderkruipers’- werk
aanneemt, zich niet bekommerend om ‘de leuze’, wanneer hij maar voor zijn
doodzieke moeder wat verdienen kan. Maar zijn meisje wijst hem de deur als zij
hoort wat voor ‘flauwerik’ haar aanstaande is. En thuisgekomen vindt hij zijn moeder
gestorven.... Heel anders de tweede schets: Een avond, waarin den gevierden schrijver
Va n M a a r e n , die de beroemde, niet mooie, bij zijn familie logeerende arme
dichteres steeds als kunstzuster behandeld heeft, door haar zoo gevoelig de les wordt
gelezen omdat hij geen greintje behoefte aan sympathie en aan liefde bij haar
veronderstelt en in haar alleen de kunstenares, niet ook de vrouw heeft gezien.
Verovering verplaatst ons in eens in de smokkelaarswereld over de grenzen: de bloode
minnaar, die, door de commiezen verrast, om zich heen slaat, zijn schuld in de
gevangenis boet en dan zoo branie daaruit komt, met durf nu en met het besef dat
men toch maar brutaal moet zijn en die dan door de mooie A n n a uit de dorpskroeg
als een held wordt gevierd. Verschillend zijn ook de drie andere: Ouderdom, In
zwijgen en Zondag, waarvan de tweede voor jaren reeds in De Gids verscheen en
sedert dien, in boekvorm omgewerkt, als Donkere machten verscheen. En verschillend
is ook de indruk, dien deze schetsen bij den lezer achterlaten. In zwijgen b.v. is het
gruwelijk verhaal van beest-menschen, de misdaad van de jonge moeder, die om de
liefde van haar man te winnen met hem van huis weggaat, w e t e n d dat dan haar
stumperig kindje in den pot met kokend water zal vallen! Daarentegen schreit er in
Zondag de zachte weemoed van het Haagsche winkelmeisje, met haar fijn gevoel
zoo deerlijk misplaatst in die grove omgeving. Doch of nu al het eene onderwerp
ons aangenamer dan 't andere aandoet, erkend moet worden dat in alle zes die schetsen
ons slag op slag treft de rake uitbeelding, de schildering met forsche, breede trekken
van het milieu, ons treft die kunst, waar-
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mee de schrijver dadelijk ons verplaatst in de omgeving en ons binnen het telkens
wisselend kader zijn figuren laat zien en ze voor ons doet spreken, denken, handelen,
gelijk we voelen dat die menschen in die omgeving moeten gedaan hebben.
H.S.
Curaçao. Verbetering van den landbouw aldaar als middel ter verheffing
der kolonie door R.H. R i j k e n s , Oudlandbouwkundige der kolonie
Curaçao. Tiel, A. v a n L o o n 1907.
Met veel belangstelling namen wij reeds vroeger kennis van dit geschrift, toen het
in den jaargang 1905 van Cultura verscheen. Wij begroetten het als eene ernstige
poging, om het eiland Curaçao, dat tot algeheel verval dreigt te geraken, weder tot
voorspoed te brengen; wij zwegen er over, omdat het niet gebruikelijk is, artikelen
van een tijdschrift in een ander maandwerk te bespreken, maar de afzonderlijke
uitgaaf geeft ons eene welkome gelegenheid, er nog de aandacht op te vestigen.
Het werk van den heer R i j k e n s maakt in de allereerste plaats den indruk van te
zijn un livre de bonne foy. Hij heeft met nauwgezetheid en ernst de bestaande
toestanden trachten uit te vorschen, en geeft daarna aan wat ter verbetering daarvan
behoort te geschieden. Men kan misschien aanmerkingen maken op het een en het
ander, - niet aan ons staat het, zulks te beoordeelen; maar zeker is het dat de schrijver
het doel zal bereiken dat hij zich wel in de eerste plaats voorstelde: de gezaghebbenden
en de belanghebbenden te dwingen tot nadenken over den verder te volgen weg.
E.B.K.
Ciska van Dannenburgh. Indische roman door Mevrouw M.C.E.
O v i n k - S o e r , Amersfoort, Va l k h o f f & Co.
Noemt men dit een roman? Naar onze meening is het veeleer een zeer eenvoudige,
laag bij den grond blijvende vertelling, die als zoodanig hare verdiensten heeft. Zij
schetst ons de toestanden in sommige Indische huishoudens; de voordeelen eener
goede opvoeding, den strijd tegen onverschilligheid en sleur in eene
‘kampong-omgeving’.
Wij veroorloven ons echter de opmerking, dat de uitwerking van de heele
geschiedenis ons zeer zwak dunkt, en dat men aan een ‘Indischen roman’ niet langer
een Indisch cachet behoorde te geven door de Hollandsche zegswijzen in den mond
der mestiezen te laten verdraaien. Van die grapjes hebben wij nu al jaren lang genoeg
gehoord.
E.B.K.
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Ida Westerman
Door Gerard van Eckeren.
Aan mijn Vrouw

Eerste boek.
Eerste hoofdstuk.
I.
Tante D i e n , al geheel klaar, had reeds een paar maal ongeduldig den winkel op en
neer geloopen, mopperend waar ze toch zoo lang bléven.
Tante D i e n was in een goed humeur, om de zon die door het neergelaten gordijn
zoo lekkertjes naar binnen zeefde en de winkelruimte zette in een gouden blankte,
een welige koestering van lente-atmosfeer. En als tante D i e n in een goed humeur
was, dan sputterde zij altijd haar kleine mopperwoordjes uit tegen alles en iedereen,
dat was zoo haar gewoonte.
‘Ah, da's vast nummer één boven water!’
Met een korten ruk wendde zij haar pittig lichaampje om van de winkeldeur, waar
ze door een kier naar buiten had staan kijken op de zonnige straat, en zóo, een paar
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passen naar voren doende tot midden in den winkel, inspecteerde ze nu met een
spottend-critisch oog haar zuster D o o r , die, lang en spichtig in haar zwarten
kraalmantel, wat houterig het trapje afkwam.
D i e n en D o o r waren groote contrasten, zoo in- als uitwendig. D i e n was
kleintjes en rond, haar donkerblauwe manteltje spande haar gladjes en welletjes om
het goed gevormde lichaam; van achter de voile van haar een tikje te modieus capotje
glinsterden haar bruine oogen in voortdurende bewegelijkheid. Ze was jong getrouwd
met een zilversmid in Amsterdam en nu, evenals haar zuster, overgekomen voor de
bevestiging van de kinderen van haar broer. K a r e l had er zóó op aangedrongen,
dat er ten minste een paar van hun familie bij zouden zijn, en nu tegen het voorjaar
had ze wel lust aan een verzetje gehad. Ze zou met de Paschen overblijven.
‘Lekker weertje hè,’ kneukelde D i e n , in een poesige behaaglijkheid om 't zonnetje,
dat in goud-stofjes rond-stoeide. Haar zuster D o r a , die wat doof was, hoorde niet;
zij stond stokstijf bij het uiteinde van de toonbank haar zwarte katoentjes over haar
vingers te strijken.
‘Hè je geen glacés?’ schreeuwde D i e n .
‘Hé?’ schrikte D o o r op, stug het hoofd wendend.
‘Of je geen glacés heb?!’...
‘Neen,’ schudde D o o r , wat voor D i e n onverstaanbaars mompelend van: ‘die
wereldsgezindheid.’
Maar een levendig stemmengeluid klonk door het glasraam uit de achterkamer,
hooge kinderkreetjes, even gelach en toen een sussende bedarende mannestem.
‘Daar zijn ze eindelijk,’ verzuchtte D i e n .
De tusschendeur werd geopend en We s t e r m a n verscheen boven aan het trapje,
dat in den winkel afvoerde. Met een half schertsende, half statige handbeweging
groette hij de zusters. ‘Al klaar, kom aan, da's wel op tijd’....
‘Op tijd, op tijd, je mag je wel wat reppen hoor; 't is tien minuten naar de kerk zeg
je, en 't is al lang over half.’ Tante D i e n haalde bedrijvig haar gouden horlogetje
uit, vergeleek met de winkelklok.
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‘Hè pa, hè pa... mag D o l f nou laten, hij zit me den heelen tijd achterna en ik word
zoo warm.’ - L i e n t j e , blond vrouwtje van tien, ook al klaar, alleen hoed in de hand
nu om te beschermen, drong zich tegen haar vader aan, wegschuilend voor D o l f .
‘Alà D o l f ... uitscheiden,’ maande de vader. ‘Bedenk dat het Goede Vrijdag is’...
D o l f , roode wangen, hijgerig van 't ravotten, trok een lipje. ‘We mogen ook niks
vandaag,’ oordeelde hij.
‘'t Zijn kinders hè?’ vergoelijkte D i e n , bij wie de ‘nakommertjes’ een streepje
vóor hadden. Zij woelde L i e n t j e door 't blonde krulhaar, en aanhalerig-lachend
zag het meisje tot haar op. ‘Vindt u dat geen mooie hoed tante?’ vroeg zij wat
droomerig, met haar handje lief-koozend langs den grooten castoren rand strijkende.
Ook moeder en W i l l e m waren nu beneden en We s t e r m a n vond nu toch óók
dat het tijd werd; begreep niet waar I d a nu zoo lang bleef; zou maar eens even onder
aan de trap roepen.
Boven, op haar kamertje, stak zij met bevende vingers de speld door haar hoed. In
het spiegeltje boven haar waschtafel zag zij zichzelve wat bleek, met groote knippende
oogen. Toen haar vader haar riep, had ze even, met stokkende stem, teruggeroepen,
dat ze dadelijk kwam, nog een paar minuten. Nu, aangekleed, liet ze zich vlug op de
knieën zinken voor den stoel waar, afgehaald, haar bed op lag, en bad.... Tranen
drongen in haar oogen, terwijl zij God smeekte met haar en haar broer te zijn in de
ure die komen ging, haar getrouw te doen blijven in de belofte die zij nu, voor het
aangezicht van de gansche gemeente, stond af te leggen....
Toen stond zij haastig op, liet zacht een blik gaan over alle dingen van het zoo
vertrouwde kamertje: de teksten op het bleek-blauw, van de zon verschoten behang,
haar snuisterijtjes op het linnenkastje, en dan spoedde zij zich naar beneden.
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II.
Op straat, in den zonnigen April-morgen, gingen zij in groepjes langzaam naar het
kerkgebouw: voorop vader en moeder en tante D o o r ; daarachter tante D i e n met
D o l f en L i e n t j e , en eindelijk, als de laatste, zij met haar broer W i l l e m , die
haar kerkboek droeg.
Het was stil in de straten, de meeste winkels gesloten; hier en daar maar was er
een open en ging alles zijn gewonen gang, als in de week. In 't Westerplantsoen
stonden de boomen voor 't meerendeel nog kaal, licht groen en rosig geknopt aan 't
uiteinde der zwarte takken; alleen de kastanjes waren reeds uitgeschoten, vingerden
sap-groen en welig tegen de diep-blauwe lucht. Een hartige reuk van uitbottend
plantleven dreef òm.
Vreemd-ontroerd voelde I d a zich gaan in de wordende lente. De lucht was zoo
hoog en zoo ijl en zoo gouden en het leven lag zoo mooi en zoo jong om haar heen,
als met blauwe verschieten van verre beloften, zij wist zelf niet waarvan....
Zij dacht aan de kerk en hare belijdenis, toen ook even aan vanavond, wanneer
zij, lid der gemeente dan, voor 't eerst aan 's Heeren Heilig Avondmaal zou mogen
aanzitten, en weer kwam dat waas voor haar oogen, als een zachte verteedering. O,
hoe goed was toch God, hoe lief had Hij haar, ondanks haar zonden en haar
tekortkomingen. Hoe heerlijk moest het zijn te leven voor Zijn dienst, in volle
overgave aan haar Heer en Heiland. Ach, ze was vaak zoo laksch, zoo onverschillig;
zij liet zich zoo meesleepen door aardsch, beslommeringen. Zij was zoo oppervlakkig;
haar stemmingen vervluchtigden zoo gauw; het minste was genoeg om haar hart van
God af te trekken.... Maar 't zou alles, alles anders worden nu.
Naast haar ging W i m , lang in zijn donker grijze overjas, nieuw aangeschaft voor
deze gelegenheid. Van onder zijn zwarte kaasbolletje krulde zijn blonde haar, en zijn
smal, blank gezicht met de blauwe oogen, straalde. Zij zagen elkaar aan, gelijktijdig,
en glimlachten blij.
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‘Da's 'n stap die wij doen voor ons leven I d a ,’ zeide hij.
Zij knikte zwijgend, even-beklemd. Was zij bereid? Was zij waardig in de gemeente
des Heeren te worden opgenomen? Was 't haar ernst: haar gansche leven in de handen
van haar Heiland te stellen?.... Doch weg was die twijfel al, als een wolkje
vervluchtigd aan het blauw van den stralenden hemel. Er was niets, niets in haar dan
't vreugdig verlangen te zijn kind-van-God....
Zij waren tamelijk laat: het kerkgebouw was reeds geheel gevuld, in een stikkende
zwoelte van menschen. Haastig drongen zij en W i l l e m zich tusschen de stoelen
door tot voor, bij den preekstoel, waar de gereserveerde plaatsen waren; een paar
meisjes stonden op om haar door te laten, bleekjes knikkend. Zij glimlachte vriendelijk
terug, blij om die bekende gezichten, temidden van al die vreemden om haar heen,
in het groote kerkgebouw. En ook toen zij zat, wat zenuwachtig-bevend haar
zakdoekje besprenkelde met eau de cologne, bleef dat gevoel als een zachte gerustheid
in haar neergevlijd: dat ze zat tusschen allen die van de catechisatie, gebonden door
een onzicht-baren band van éénzelfde verlangen. Daarom hinderde het haar toen zij
achter zich een paar meisjes hoorde fluisteren; zij wendde even snel het hoofd om,
en 't gefluister dook weg. Toen bleef zij zitten met half-geloken oogen, handen in
den schoot, terwijl de tonen van het orgel in breed-zwaar geluid vòl over haar heen
golfden. Tot haar vader, in 't voorlezersbankje, het schelletje klingelde en de stilte
na 't orgelgeklank zóó plotseling viel, dat zij even er van schrikte....
Het was alles nu afgeloopen. Als in een droom was zij opgestaan, met de anderen,
en had op elk der met plechtige stem tot haar van den kansel neergedaalde vragen
het hoofd gebogen, als een zwijgende gelofte. En het was haar, of ze ontwaakte uit
dien droom, toen ze daarna dominee, met een weinig stemverheffing, hoorde zeggen:
‘Zoo ziet ge dan thans uw hartewensch vervuld en u op-

Onze Eeuw. Jaargang 8

166
genomen in het midden der gemeente....’ en die gemeente den nieuw ingelijfden de
woorden toezong van Gezang 96:
Vader sla hen steeds in liefde gade,
Zoon des Vaders schenk hun Uw genade,
Uw gemeenschap, Geest van God,
Amen, zij hun eeuwig lot...

Teruggezonken op haar plaats, onder het neuzensnuiten der rondom haar zittenden,
had zij een oogenblikje van fel-scherpe ontnuchtering. Gebeurd was dus nu, wat zij
weken en weken met verlangen en een onbekenden angst had tegemoet gezien;
gebeurd in enkele minuten. Om zich heen zag zij meisjes snikken, en zij zelve zat
strak, met droge oogen, onontroerd. Was het dan niet doorgedrongen in haar ziel,
wat dominee gesproken had? En zijn tekst, had die tekst niets in haar bewogen? ‘Zie
Uw Koning’... Was Jezus haar Koning niet; had zij zich zelve bedrogen, al dien tijd,
jaren lang; had zij haar hart voor hem gesloten gehouden? Was zij slecht, verhard,
was zij een steen?... Stil zat zij recht voor zich uit te staren, terwijl de dominee nu
zijn tekst voorlas tot de preek van dien morgen. Zijn woorden gingen als klanken,
waarvan zij den zin niet verstond, over haar heen. Eerst nadat voor de derde maal
gezongen was, kon ze haar aandacht bij wat gesproken werd, bepalen.
Dan, hoe langer zij luisterde hoe meer het haar scheen of haar omgeving terugweek,
als werd het alles ver en vaag en als hoorde zij de stem van den predikant door een
waas. Als een nieuw, een ander leven werd het om haar heen. Haar oogen sloten
kwijnend zich toe; nog even zag ze door 't geschaduw van haar pinkers een zonneglans
wemelen over de hoofden der vóor haar zittenden, toen werd het nacht...
Zij zag een kruis op een hoogte; een bleeke man was daaraan hangende. Hij had
een doornenkroon op het hoofd en bloeddroppels leekten van de doorwonde handen
en voeten. Een zachte lichtschijn glansde af van het kruis, als een vlam in den nacht...
Zij stond bij het kruis en weende. Zij omklemde het hout en drukte er haar lippen

Onze Eeuw. Jaargang 8

167
op en het werd of de grond nu onder haar wegzonk, wegspoelde in golven van zwart.
Alleen het kruis stond rotsvast in den nacht en haar handen omklemden het bevende.
Toen was het als een stem van zilver op haar neerdruppelend: ‘Vrees niet, ik ben
met u’, en wederom: ‘Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt’...
Toen zij opschrok door het gezang, dat, plots, het kerkgebouw vervulde, bemerkte
zij hoe hare oogen vol tranen waren.

III.
Op straat, bij den uitgang der kerk, nog half in 't gedrang van de naar buiten
stroomende menschenmassa, waren ze allen naar haar toegekomen: vader, moeder,
de tantes, W i m .... en hadden haar gefeliciteerd, vluchtigjes, omdat de menschen
hen al opzij drongen. Moeder had haar zwijgend gekust, en vader, haar de hand
drukkend, een eenvoudig-hartelijk: ‘God zegene je kind en Hij stelle je tot een zegen’,
toegesproken.
Toen waren ze, in groepjes weer, naar huis gegaan. W i m liep met moeder nu
vooraan; zij zag zijn blond krulhoofd onder 't zwarte bolletje vertrouwelijk naar haar
overgebogen; die W i m , hij straalde nog meer als toen zij er waren heengegaan.
Tante D i e n ging weer met de kleintjes, en zij kwam met tante D o o r en vader
achteraan.
‘'t Was plechtig....’ vond tante D o o r onder 't loopen. ‘Over dien zelfden tekst
“Het is volbracht” heb ik ook in mijn jongemeisjes-jaren eens hooren preeken, een
preek die ik nooit vergeten zal. En ook zijn toespraak tot de kinderen was goed, niet
te lang en niet te kort en ook niet te veel op het gevoel; zulke zwemmerige preeken
kan ik nooit goedkeuren: Gods woord is niet zwemmerig, het is een vaste spijze, een
kracht ter zaligheid een iegelijk die gelooft.’
Tante, lang en stug in haar kraalmantel, stootte norsch haar woorden uit op bijna
bevelenden toon. I d a , nog half
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weg in haar droom, vreemd-onwerkelijk gaande door het witte middaglicht, moest
er toch even om glimlachen, in een zacht-meelijdende verteedering om tante, die
verstugd was en verzuurd in een leven van eenzaamheid. Ze wilde haar best doen
veel van tante D o o r te gaan houden, besloot zij.....
Thuis, in de huiskamer achter den winkel, werd I d a nog eens door allen omhelsd
en kwamen de tantes elk met een cadeautje voor den dag, voor haar en W i m . Tante
D o o r 's pakje bevatte een boekje in zwart linnen gebonden met zilveren kruis:
‘Blikken op den lijdensweg’. Tante D i e n , sinds haar huwelijk meer en meer den
vrijzinnigen kant op gegaan, zooals de familie wel wist, al was zij in Amsterdam dan
ook geregeld de kerk blijven bezoeken, schonk haar een bundeltje gedichten van de
Genestet.
‘Zie je,’ had tante haar ingefluisterd in een even apartje buiten den kring van de
anderen. ‘Ik had je wel liever iets van bij ons uit de winkel gegeven, een broche of
zoo.... maar ik wist niet.... je ouders zie je.... die hadden het misschien....’
Ze bedankte tante hartelijk; zei dat ze de Genestet nog niet kende, of ja.... toch
een, het Vogelschieten, of nee, dat was van Staring....
Zij bloosde over haar domheid; tante gaf haar een tikje op haar wang. ‘Als je
gezegd had van Vondel, had ik het ook geloofd, hoor meid; voor de dichtkunst hebben
we in Amsterdam zoo geen tijd weet je....’ stelde zij gerust.
Zij zaten nu om de blank gedekte tafel, even-stil in eerbiedige handenvouwing, terwijl
door We s t e r m a n 't gebed gesproken werd. Hij dankte den hemelschen Vader
voor het voorrecht zijn kinderen op dezen dag geschonken en smeekte een zegen af
op de milde gaven die uit Zijn liefderijk zorgende hand als verbeurde zegeningen
hun waren toevloeiende.
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Na het ‘amen’ ontspande zich de stilte; tante D i e n begon dadelijk een druk gesprek
over Amsterdam, het rijksmuseum en artis: I d a moest vast van den winter eens een
paar weken komen logeeren, zou ze 't doen, nee heusch, nu maar vast afspreken,
anders kwam er toch niets van. ‘Nietwaar Karel, ze mag wel?’
We s t e r m a n antwoordde niet dadelijk; haast onmerkbaar fronste hij de
wenkbrauwen. Het deed hem leed zijn zuster wat te moeten weigeren en toch... O
hoe wenschte hij dat hij I d a vrij kon laten gaan, maar hij voelde het verschil in
levensopvatting te diep dan dat hij zijn meiske onbekommerd onder D i n a 's invloed
zou durven stellen.
Maar I d a zelf bespaarde hem 't zoo moeilijk antwoord door te zeggen: ‘Ik zou
wel graag willen tante, maar 't zal, vrees ik, niet gaan; ik heb iniju Zondagschoolklasse
en die laat ik niet graag aan vreemde handen over.’
‘Kom, zoo'n paar keer,’ wierp tante luchthartigjes tegen, al over springend op een
ander onderwerp.
Ter eere van W i m en I d a , van de overkomst der tantes ook, was de disch wat
rijker voorzien dan gewoonlijk. Moeder had het mooie servies voor den dag gehaald,
met de gouden roosjes; in 't midden der tafel prijkte een bouquet van
voorjaarsbloemen. Glanzend-bruin en gaaf-glad, als een eiland in een gele zee van
saus, lokte een chocoladepoddiug; een paar schaaltjes rozijnen en suikertjes stonden
er om heen gegroept.
Reeds bij de soep had D o l f j e L i e n t j e aangestooten en met klein-geknepen
oogjes van verlangen verliefderig gegluurd naar al die heerlijkheid. Maar L i e n t j e
bleef er ongevoelig voor. Zij fronste haar wenkbrauwen, haalde ouwevrouwtjesachtig
haar schouders op, tegelijk energisch haar hoofdje in een andere richting draaiend.
Een paar maal moest I d a opstaan om de borden te verwisselen, wat ze vlug en
handig deed, in de gewoonheid van iederen dag. Toch waren haar gedachten niet bij
't geen zij deed. Als een blankte van droom lag over haar ziel; een zoet geluid van
verre orgelklanken ruischte aan en zwond weg als met de zachte deiningen van een
zomer-
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zee. Daar bovenuit was het drukke praten om haar heen als een vreemde
onwerkelijkheid, waardoor zij niet beroerd werd. Eens - dat zij weder in 't keukentje
was, nu voor de dessertbordjes, die in de glazenkast geborgen stonden boven de
rechtbank - bleef ze een oogenblik dralen. Van voor, uit de huiskamer, drongen de
stemmen tot haar door: het bekende, rustig-betoogende geluid van vader, die lieve
stem waarvan ze zooveel hield, en de hooge, uitschietende klankjes van L i e n t j e ,
die een druk verhaal over een poppenwagen scheen te doen. I d a , op het aanrecht
steunend en haars ondanks een oogenblik wat bestemder luisterend, hoorde het telkens
terugkeerend zinswendinkje, waarmee L i e n t j e s stem weer ópschoot, zoodra die
wat in de laagte was neergezakt. ‘En tante tóen...... tante tóen.’
Een glimlach van onuitsprekelijk geluk en vrede gleed over haar gelaat. Door 't
open keukenvenster dreef haar blik naar buiten in den blauwen middag, die zwemelend
van onbestemde geuren over 't kleine tuintje hing; vogeltjes floten, warme kelige
klankjes als goudene druppels in de stilte. - Haar handen vouwden zich en zij sloot
de oogen. Nog enkele dagen en 't zou Paschen zijn, de eerste Paschen, die zij als lid
der gemeente zou vieren. ‘En op den eersten dag der week, in den morgenstond, als
het begon te lichten, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid
hadden.....’
Tranen drongen in haar oogen, nu zij Jezus zag in 't witte kleed, uittredend uit het
graf. De stemmen in het andere vertrek verstomden. En het was het keukentje niet
meer waar zij stond en het tuintje, waar de middag blauwde. Nog even zong een
enkel vogeltje, toen was het alles stil. Haar knieën beefden, haar blik versmolt en zij
zonk neer, biddende.
Zoo vond haar L i e n t j e , die was uitgezonden om te zien waar zij bleef. Een
oogenblikje bleef het kind verwonderd staan - oogen groot; - toen trok zich haar
gezichtje strak in eerbied, en sloop zij muisjes-stil op haar teenen terug, geheimzinnig
moeder influisterend, dat I d a bad.
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Tweede hoofdstuk.
I.
De feesten waren afgeloopen, de tantes vertrokken en alles ging weer zijn gewonen
gang.
's Morgens klokke acht opende We s t e r m a n , reeds in zijn witte jasje, den winkel,
nam met G e r r i t , den bediende, de luiken van de vensters en de deur en was achter
de toonbank al spoedig met de eerste klanten bezig: dienstmeisjes die om suiker of
grutten kwamen, geduldig wachtend - boodschappenmand onder den arm gesjord tot de lijzige stroop was neergeslangeld in hun kannetje.
G e r r i t , die met de Paschen sjiekig in de kerk gezeten had, in zijn gelikt nieuw
colbertje, maakte grappen over 't weer en alles en nog wat, krek als was er geen
Paschen geweest, dadelijk geheel weer in zijn metjee, zooals hij zich met voorliefde
uitdrukte.
G e r r i t , dat was me d'r eentje.... wisten de dienstmeiden wel - als die je hielp,
homaar! En toch was 't een fijne hoor, onder al zijn dolheid; kwaaie haren zaten er
niet in. Temet zou hij net als zijn baas worden later. Zat liever in 't Heilsleger dan
bij de meziek in 't park.
Toch, ook den ouden We s t e r m a n mochten zij graag. Zoo iets deftigs en
vaderlijks als die over zich had; kon je toch dadelijk zien dat die van de fijne kant
was. En nooit kort-an, zooals wel eens andere winkeliers in de stad.
Na de eerste klanten stond de deur haast niet meer stil. Telkens schrilde het belletje.
De firma We s t e r m a n was een bekend goede zaak, die nagenoeg de gansche
orthodoxie van 't kleine stadje bediende, gereformeerden en lutherschen inbegrepen.
Ook enkele deftige liberale families begunstigden We s t e r m a n met hun klandizie,
's Avonds, als de lichten op waren, zag de winkel er recht feestelijk uit. In de vensters,
boven aan de wit geverfde ijzeren stang, stonden de gloeikousjes - drie op een rij
voor ieder raam - te stralen als vurige tooverbloemen, oversproeiend de kleurige
veelheid der uitgestalde artikelen.
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Die ramen, dat was G e r r i t 's trots, 's Woensdags om de veertien dagen werd de
etalage vernieuwd. Dan zat hij er een heelen morgen achter weggekropen te passen
en te meten en te frutselen, telkens roepend achter zich om naar P i e t , den jongsten
bediende, een joggie van 14 jaar, die net van school af was - om hem dit eens aan te
geven: een paar van die fleschjes Cibils, daar ginds in de hoek, en ook nog een paar
pakkies kindermeel.
Als de uitstalling dan eindelijk gereed was, ging G e r r i t in zijn bloote hoofd de
straat op, zijn werk staan inspecteeren, hoofd schuin, om het effect beter te kunnen
beoordeelen. P i e t stond dan meestal nog binnen over de etalage heengebukt, met
oogen van groote gedienstigheid hangend aan zijn chef. En dan begon de pantomime
zonder entrée, zooals G e r r i t het noemde. Bus een tikkie links, wees buiten het
hoofd, als een bok die stoot. Mooi, zóo; niet te veel....
Als de baas dan ten slotte ook nog was buiten geweest en de etalage had goed
gekeurd, dan was de zaak weer voor een veertien dagen gezond.

II.
Zoolang I d a heugde, hadden ze in het oude huis in de Brugstraat gewoond. Als
klein meisje al kende zij haar vader in het witte jasje achter de toonbank, en 't was
haar grootste plezier als hij haar optilde en uit een der hooge manden een vijg snoepen
liet. Wat later, schoolgaande, zat ze haar vrije achtermiddagen vaak muisjes-stil in
een hoekje van den winkel haar lessen te leeren of te lezen uit een van die mooie
boeken uit de schoolbibliotheek: ‘In de Duinen’ van Gerdes of de boeken van
Andriessen en Louwerse. Onderwijl, met steelsche blikjes, keek ze naar wat in den
winkel gebeurde. Ze zag haar vader op en neer gaan, laadjes open trekken en zakjes
vullen, en telkens als er gewogen werd hoorde zij het tjieng tjieng van de koperen
weegschaal.
Als klein meisje had die winkel altijd iets geheimzin-
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nigs voor haar gehad. Met eerbied kon ze kijken naar de vele laadjes met opschriften,
in lange rijen van onder tot boven; - toen ze lezen geleerd had stond ze vaak heele
Zondagmiddagen de letters te spellen in eindeloos geduld. En in haar kleine hoofdje
werd het stil van vagen eerbied om dat vele onbekende, dat in die laadjes geborgen
lag en zulke mooie namen droeg, en om haar vader, die met al dat onbekende zoo
vertrouwd was. Vader-in-zijn-witte-jasje in den winkel scheen haar een heel andere
als de vader, die haar 's avonds na het eten op zijn knie liet rijden of met haar en
W i l l e m wandelde ver buiten de stad.
Dat waren de Zondagen, toen zij wat ouder was - die heerlijke Zondagen! Dadelijk
na het koffiedrinken gingen ze dan meest op weg. Moeder, die toen al slecht ter been
was, was maar zelden meegegaan. Meest gingen zij naar de duinen - dat was
verrukkelijk. Dan deden zij en W i m wie het eerst beneden was, terwijl vader boven
bleef staan lachen en in de handen klappen, als én het gewonnen had. Meestal won
W i m het - maar dat was ook een jongen, die geen last van zijn rokken had. Alleen
kreeg zij dikwijls dorst op zulke wandelingen; het kon zoo warm en zoo zonnig in
de duinen zijn. Dan was het wel vaak verdrietig dat ze nooit een glas melk mochten
hebben als andere kinderen - W i m en zij. ‘'t Was Zondag en dan werd er niet
gekocht’ zei vader, en daar was het mee uit. Als ze dan vroeg, waarom andere meisjes
wel op Zondag melk mochten: of het die hun paën en moeën dan géén Zondag was,
dan had hij haar nooit veel geantwoord - alleen gezegd hoe ze dit later wel beter
begrijpen zou.
Nooit zou ze vergeten dien eenen, dien vreeslijken dag. Ze was toen twaalf jaar
geweest. Een van de meisjes, waarmee ze op school ging, had haar gevraagd een
Zondagmiddag met haar te gaan wandelen. Ze had een groote zuster die al twintig
was en die zou meegaan. Alleen maar wat naar de duinen, nergens naar toe, had het
meisje verzekerd. Na lang bedelen hadden vader en moeder 't haar nog eens op het
hart gedrukt: nietwaar, ze zou een flink,
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groot meisje zijn op wie vader en moeder vertrouwen konden: ‘nergens naar toe’.
En toen waren ze toch ergens naar toe geweest!
't Was zoo aangekomen: ze hadden den heelen middag in de zon loopen bramen
zoeken, G r e t a en zij, terwijl de zuster tegen een duin gezeten had met een boek.
Ze was heel warm en moe geworden en onder 't naar huis gaan had G r e t a geklaagd
van pijn aan haar been, dat ze niet verder kon zonder uitrusten. De groote zuster had
gemopperd om de zon die zoo stak en den weg die zoo stoffig en zoo lang was - ‘da's
eens, maar nooit meer’, had ze gezegd.
Toen waren ze langs een melkinrichting gekomen en had G r e t a met geweld naar
binnen gewild; ook de zuster zei dat ze dorst had gekregen, en zoo waren ze het hek
ingestapt. Zij had even geaarzeld van ‘op Zondag niet koopen’ - maar toen was
G r e t a hard gaan lachen en de zuster had even haar schouders opgehaald en haar
voor zich uitgeduwd tusschen de menschen door naar een tafeltje.
Ze had het thuis niet durven vertellen; toen haar moeder vroeg of ze plezier had
gehad en waar ze geweest was, zei ze van ‘ja’ en dat ze ‘enkel naar de duinen’ waren
geweest, tegelijk zich omdraaiend om haar kleur te verbergen. Dat was de eerste
maal dat ze gejokt had. Een dag lang was ze er mee blijven rondloopen; toen had ze,
onder tranen, alles aan moeder verteld: ze had het niet langer kunnen uithouden.
Maar ook de Zondagavonden waren heerlijk. Dan hoefde vader niet naar den
winkel toe, maar bleef in de kamer en las hij voor uit het boek: Des pelgrims reize
naar de eeuwigheid. Of zij speelden kien of domino om kaakjes.
Ook van school had ze prettige herinneringen. Zij had vriendinnetjes gehad, meisjes
met wie zij winkelplaatjes omruilde tegen pennen. Zij, ze had prachtige collecties
winkelplaatjes; heele reeksen die bij elkaar hoorden: verhalen van roodkapje en
sneeuwwitje, bontgekleurd. Ze kreeg die
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van de reizigers die bij haar vader kwamen. De meisjes waren er altijd jaloersch van
geweest. Eén had ze nooit goed begrepen. Daar stond zoo'n gekke vent op met een
duivelskop en er onder stond: Faust, en nog een woord, een vreemd, dat ze niet
onthouden kon. Ze had die altijd gauw omgeruild, 'm nooit lang durven bewaren,
zoo griezelig was-t-ie.
Vooral van de bijbelsche geschiedenislessen had ze veel gehouden: al die mooie
verhalen uit het Oude Testament: van hoe de kinderen Israëls door de woestijn trokken
en van de koperen slang. Ze had het altijd wat wreed van God gevonden, dat Mozes
niet in het beloofde land mocht; ze had nooit begrepen dat God niet een heel klein
beetje medelijden met dien armen Mozes kon hebben, toen hij op dien hoogen berg
stond en 't land Kanaän in de verte zag....
Van 't kerkgaan hield ze minder. Ze verstond niet wat die zwarte man vertelde,
die in een soort van doos zoo raar met zijn armen te zwaaien stond en dan soms
opeens zijn hoofd voorover wierp. Dan zat ze maar de ruitjes te tellen of onder 't
bidden met haar tanden in de bank te bijten, tot het eindelijk uit was en ze weer naar
buiten mocht in de vrije lucht. Later - als meisje van vijftien, zestien jaar - toen ze
op de catechisatie ging en 't kort begrip van den catechismus leeren moest, had ze
wel die preeken beter begrepen; maar toch had het lang geduurd eer ze het kerkgaan
prettig vond, en ze was er zich heel slecht en zondig om gaan vinden, wijl zij acht
gaf op de inblazingen van Satan.

III.
In de zachte verteedering, de glanzende blijheid ook, die over haar ziel lag gespreid,
de dagen volgende op haar bevestiging, kwamen zulke herinneringen veel bij haar
op, en - onder de vreugde die het nieuw-gewordene haar bracht, genoot zij haar stillen
weemoed om dat wat nu tot een verleden periode van haar leven behoorde. ‘Het
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oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden!’ Afgesloten was het tijdperk
van haar jeugd; haar roeping begon nu.
Des morgens, als zij wakker werd in 't kleine kamertje, alle dingen weer zoo opééns
en vertrouwd om haar heen: het blauw-grijs behang met de teksten en de portretlijstjes,
haar kastje, de waschtafel, een stoel met haar kleêren, en naast haar, op het
beddetafeltje, haar vaal-zwart, gesleten bijbeltje, waaruit ze den vorigen avond haar
hoofdstuk gelezen had, - als ze zoo liggen bleef, nog een oogenblik, handen op 't
kussen gestrengeld onder haar hoofd, dan kwam het in haar op, als met de vage
roze-lichting van verre verschieten: verwondering, de heilige nieuwsgierigheid om
veel tot heden onvermoede zaligheden, die de toekomst voor haar versluierd hield.
O, sterk en jeugdig voelde zij zich; zoo gaarne zou zij veel, véél doen; met alle kracht
en alle liefde, de kracht en de liefde van hare overvloeiende ziel, arbeiden in den
wijngaard des Heeren. Zij wist zich vol rijkdom en heerlijkheid, als om een nieuw
en kostelijk bezit: het besef, o het levend, het vurig besef van te zijn kind-van-God,
door zijn Vader-liefde gedragen te worden.
Neen, ze kòn het niet uitdenken nog, nog niet zich bezig houden met wat haar de
toekomst mogelijk brengen zou aan roeping, aan heilige Taak: het Heden lag licht
en zonne-glanzend voor haar uit en zij had slechts te grijpen, te tasten, toe te tasten
in de schatten Gods...
Met opgewektheid deed zij haar werk. Wel even - dien morgen na Paschen - was
er in haar een lichte verbazing dat het leven weer den gewonen gang ging van allen
dag: haar vader, weêr in zijn witte jasje, met G e r r i t 's morgens vroeg den winkel
opensluitend, W i m naar de kweekschool weêr, D o l f en L i e n t j e naar school, zij
moeder helpend in 't huishouden, - doch dat was maar een oogenblik. Over alles
scheen de glans van de afgeloopen dagen, zoodat zij zelfs dingen die haar vroeger
gehinderd hadden, thans verrichtte met toewijding en zorg.
‘Gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over
veel zal ik u zetten’...
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't Scheen, of zij nú eerst de diepe beteekenis van de gelijkenis haars Heeren
doorgronden mocht.

IV.
Zoo was het haar dien Juni-morgen, dat zij, voor 't opgeschoven raam van de
achterkamer, met haar moeder saampjes te tornen zat.
In 't kleine tuintje groeide de zomer; een warme gloeiïng trilde over 't perk met
vurige geraniums; zonnetinteling speelde door 't nog frissche heestergroen. Een wit
kapelletje knipperde rusteloos òm zonder toch de rust van het geheel te storen. Aan
de andere zij van de kamer, waar een dunne vitrage over 't glas-raam strakte, klonk
het domp gepraat van stemmen uit den winkel, en I d a - telkens als zij even opkeek
van haar werk - zag de schimmerende gestalten van haar vader en G e r r i t bewegen,
nu hier, dan daar, in voortdurende ruchtlooze bezigheid. Af en toe ook klonk haar
vaders klare lach kort even op - lach die een vreemde teederheid in I d a wakker
maakte, dat ze wel zóó had willen opspringen van haar stoel, het trapje af, om 'm
eventjes, heel effetjes, te knuffelen. Dat goeie vadertje! Op haar wijd-gespreiden schoot rimplig-bollend, afhangende met ruime plooien
naar den grond, lag een oude japonrok van dof paarse stof, die zij lostornde. Haar
moeder was met het lijf bezig. Oogen kleintjes geknepen, als om beter te kunnen
zien, de nagel van haar linker duim den zoom drukkend, peuterde zij met de punt
van 't fel blikkerend schaartje de draden los, tot het een gekriel van malle
draad-sliertjes werd - net kronklende wurmpjes, dacht ze even griezelend - dan
dadelijk die gekke gedachte van zich afzettend en naar 't kapelletje kijkend, dat
rusteloos fladderde boven 't helle gevlam der geraniums. Grissend rukten haar vingers
toen de stof van een.
Zoo zaten zij zwijgend een langen tijd. Af en toe zag I d a even naar haar moeder
tegenover haar, en als die toevallig ook opzag, glimlachten beiden, een stillen
glimlach.
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‘Me kind....’ knikte juffrouw We s t e r m a n eens, terwijl zij een kantje om haar
vinger rolde, dat zij daarna wegborg in haar werkdoos. ‘Zitten we hier saampjes maar
wàt gezellig niet?’
I d a gevoelde zich vol dankbaar geluk. Buiten blauwde de lucht boven 't zonnende
tuintje, en hier binnen - tegen-over haar - zat stralend moedertje.
O God, wat zijt gij goed - psalmde het in haar ziel. Wie was zij, dat zij boven
duizenden zooveel liefde verdiend had?
En telkens nu, onder het voortwerken, streelden haar blikken haar moedertje.
‘Als we zulk weer hebben met het Zendingsfeest....’ begon juffrouw We s t e r m a n ,
naar buiten ziende. Ze ging rechtop in haar stoel zitten - klein, breed figuurtje in haar
zwarte morgenjapon - en haalde diep adem.
‘Dat is nu al het derde jaar, dat het op Schaarbeek gehouden wordt’.... merkte I d a
op.
‘Laat 's kijken.... het derde? ja de derde keer’, beaamde de moeder. ‘Daarvóór was
het in den omtrek van Haarlem, in Velsen, en dààrvoor.... laat 's zien - me geheugen
begint slechter te worden kind. Ja, de ouderdom, die komt met gebreken. Au, druk
me niet dood asjeblieft’.
I d a had de japon van haar schoot laten glijden en stond achter haar moeder, de
armen om haar heen. ‘Kom moeder - wat 'n praat - je bent nog zoo jong as 'n.... as
'n kievit’....
Onstuimig drukte het meisje, zich overbuigend, haar wang tegen 't grijzig
haar-knotje van haar moeder, die zich lachend trachtte los te maken.
‘En m'n beenen dan ?’ vraagde juffrouw We s t e r m a n .
‘Stil, daar niet van....’ smeekte het meisje, het ontactvolle voelend van haar
vergelijking.
De moeder trok haar dochter van achter den stoel om naar zich toe, half op schoot,
als een kindje. Liefkoozend streken haar vingers door 't blonde meisjeshaar.
‘We begrijpen mekaar wel, is niet I e d e k e ?’ stelde zij gerust. ‘Je weet wel dat
moeder het tevreden draagt.
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God geeft ons ieder een kruis te dragen kind, de een wat vroeger, de ander wat later
- en Hij doet dat zeker niet ora ons te plagen, maar om ons nader te brengen tot Hem.
.... Gunst kind, da's al elf uur; zóó zal je vader komen om zijn kopje koffie en je heb
nog niet eens opgezet’.
I d a - na een vluchtigen kus - snelde weg naar de keuken.

Deede hoofdstuk.
I.
‘Alles klaar koetsier... vooruit maar.’
Vader, nog op de steenen, in zijn zwarte jas, die los openhing voor de hitte, zijn
hooge hoed een tikje achterover om 't warm-rood voorhoofd vrij te laten, riep het
langs het rijtuig om naar den koetsier, die dadelijk tongklakte. Het paard zette aan.
Vijf, zes handen trokken We s t e r m a n het rijtuig binnen, die, lachend, even zijn
hoed stootte tegen het lage plafonnetje.
Het portier klepte toe en de brik denderde de stille straat af, de brug over, den weg
op naar Schaarbeek.
‘Hè, hè, 'k had niet gedacht da 'k ooit met alles klaar zou komen,’ wuifde juffrouw
We s t e r m a n zich koelte toe met haar zakdoek. ‘Stil L i e n t j e , niet zitten draaien
kind, 't is al warm genoeg met zijn vijven in het rijtuig....’
‘Veel makke schapen in een hok,’ zei W i m , die al weer straalde in 't vooruitzicht
van het feest. I d a zat tegenover hem en knikte. Die W i m , wat stond hem dat
kaasbolletje toch éénig. Zou hem zeggen dat hij altijd zulke hoeden nemen moest;
stond hem veel beter dan die deukhoeden.
D o l f , van den bok af, stak zijn hand naar binnen, waarnaar L i e n t j e snaste,
zonder 'm te kunnen pakken. Moeder hield haar op de bank terug, zette haar hoed
af, de wilde krullen gladstrijkend. ‘Kind, kind, hou je toch wat bedaard,’ maande zij,
‘je bent warm en moe vóor
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we er zijn.’ Toen ging L i e n wat zitten vleien, of zij dan straks, bij 't naar buisgaan,
op den bok mocht.
Zij reden nu tusschen groenende weilanden, die wijd, in verre strekking,
bontgestippeld uitlagen naar het blank verschiet. Koeien stonden droomerig aan
zilveren slootjes; paarden, de halzen slank geheven, renden om in dolle vlucht. A f
en toe kwamen zij een boerenhofstee langs, knussig weggedoken in een nest van
groen. En over dat alles de lucht paarlig-ijl, met een donzige stapeling van wolken.
Terwijl de anderen praatten en lachten, zat I d a stil in haar hoekje en genoot. Haar
oogen dronken de ruimte in en het licht; met haar gedachten bleef zij toeven onder
de schaduwige boomgroepen, waaraan zij voorbijreden, en zij droomde zich
uitgestrekt in 't malsche gras.
‘I d a soest,’ lachte W i m , en zij schrikte op en opende haar toegeloken oogen
wijd en lachte meê. Om een oogenblik later weer weg te mijmeren...
Zij zwenkten nu het hardsteenen hek in van Schaarbeek en moesten langzaam rijden
om de vele feestgangers. Voor hen uit en achter hen aan gingen andere rijtuigen.
Blije gezichten aan alle kanten. Hier en daar uit een groepje steeg een gezang op,
een sankeylied of een uit den bundel van Johan de Heer. Andere troepjes namen 't
lied dan over, schraaltjes eerst, dan geluidvoller aanzwellend, tot het twee-,
drie-stemmig galmde onder de koepeling van 't boomen-groen:
‘Daar ginder is een heerlijk land....
O zoo schoon, o zoo schoon....

Even voor zij aan 't eigenlijke feestterrein kwamen, moesten zij uitstappen, daar 't
verboden was verder door te rijden. Even was 't toen een angstig oogenblik nu moeder
uit het rijtuig moest; vader en W i l l e m hielpen elk aan een kant, haar steunende in
de schouders. D o l f reikte daarna moeders stokje aan. Juffrouw We s t e r m a n
weigerde cordaat den arm, die haar door W i l l e m geboden werd.
‘Dank jongen, dank, als 't maar niet te gauw gaat
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kan ik wel alleen,’ glimlachte zij, blijmoedig steeds in haar beproeving.
Zoo wandelden zij langzaam op. W i m haalde zijn feestprogramma voor den dag,
dat hij I d a voorlas, van tijd tot tijd even staan blijvende om het plattegrondje te
bestudeeren, dat den weg wees naar de verschillende spreekplaatsen. plaatsen. Vader,
hoed nog steeds naar achteren, las over W i m z'n schouder meê. Arme vader, wat
had hij het met de warmte te kwaad: het zweet parelde 'm in zijn baardje; hij was
steeds met zijn grooten zakdoek in de weer.
‘Spreekplaats C. Ds. K l o p p e r s uit Rotterdam, klokslag half drie...’ las W i m .
‘Jongens da's een beste spreker, moeten we trachten te hooren, vin-u-ook-niet pa?’
Kleine L i e n kwam aanhollen met een flaconnetje, presenteerend eau-de-cologne.
‘Pa... u... hier, een flinke plas.... W i m jij... I e d , I e d dan toch, I e d , moet je ook
wat hebben?’ trok ze ongeduldig haar zuster aan haar mouw.
I d a bukte zich naar het meisje over, dat ijverig met haar flaconnetje te schudden
stond. ‘Hè, ja, graag...’ zei ze afgetrokken. Voor haar oogen dwarrelden de menschen
voorbij in kleurige kleêren; brokjes gezang vlaagden van uit de verte aan. En om
haar op stonden de ernstige reuzenstammen grijs-brons in 't getemperde zonnelicht.
Even zag ze omhoog, waar zacht de dichte kruinen wuifden, en voortloopende - een
oogenblik de oogen sluitend - dacht ze hoe vreemd toch alles was, net een droom....
Zij kwamen nu op het feestterrein, en D o l f j e viel niet meer te houden. Hij danste
en sprong en stiet verrukte kreetjes uit, niet wetend waar hij 't eerst wel naar zou
kijken. Op 't groote grasveld vóór het Heerenhuis, dat blind staarde met zijn rijen
van gesloten vensters, was het een gekrioel van volk rondom de houten cantine.
Schrilwit-plankig stompte het op uit den weligen grasbodem, rusteloos ommiereld
door den gaanden en komenden man. Wat op zij zat het fanfare-corps van een
Jongelingsvereeniging, de koperen instrumenten flitsen schietend in de
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zon. - Daar om rond verspreid, in groepjes van drie, vier, heele kringen ook, de
feestgangers, op mantels of zakdoeken, of ook wel zóó op het gras, in zit- en
lighoudingen. En ginds, waar de vlakte glooiend verliep in een blanken vijverspiegel,
dreven - als onberoerd van de woelige menschendrukte - hagelwit een paar statige
zwanen.
Men bleef even staan om te overleggen, wat nu te doen; D o l f j e wou hier blijven:
naar de muzikanten kijken, die een koraal bliezen; L i e n t j e klaagde dat ze zoo'n
dorst had. Doch de anderen waren het er allen over eens dat men een eindje het bosch
zou ingaan; daar kon moeder dan wat rustig gaan zitten, in de buurt van een der
spreekplaatsen. Juffrouw We s t e r m a n had vader nu een arm gegeven, sterk op
hem leunend, wat moe al; - voetje voor voetje ging het zoo door de menschen heen
het bosch in.
‘Is het niet heerlijk I e d ,’ kwam W i m naast haar loopen, diep ademend den geur
van het woud.
‘Ik ben blij tenminste, dat we wat uit die menschenvolte uitzijn,’ zei I d a . ‘Zooveel
menschen benauwen me’.
W i m zag haar aan met oogen van verwondering. ‘Maar vindt je dan niet heerlijk
dat gevoel van eenheid met die allen - ik... ik heb zoo'n gevoel - misschien vindt je
't gek - maar of wij allen broeders en zusters van elkaar zijn.....’ zeide hij enthousiast,
met zijn arm een wijd gebaar makend in de ruimte.
‘Dat ben je ook.... als christenen’, gaf I d a toe.
Het was haar als was het een ander, die die woorden sprak. Zij voelde zich moe
al en vaag-verdrietig - ze begreep zelf niet waarom. De warmte.... trachtte zij zich
te verklaren; straks als zij een tijdje in het bosch gezeten hadden, wat weg uit die
volte, zou het wel overgaan.
Na haar laatste woorden bleef W i m peinzend zwijgen; zij zag zijn blank, blond
jongensgezicht in 't voortgaan staren naar den grond. Toen, eindelijk, zeide hij:
‘Jawel... juist als christenen, dat bedoel ik ook .... alleen .... je voelt 't meestal zoo
niet, tenminste ik niet: 't blijft meest
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theorie. Maar vandaag, met zoo'n Zendingsfeest.... dan voel je het als iets levends’.
Zij antwoordde niet. Zij dacht aan die menschen ginds op het grasveld, als mieren
krioelend om de houten cantine. Een lichte huivering ging door haar heen. O, 't was
slecht, ze wist het wel, 't was slecht en toch, neen, ze had een afkeer van al die
menschen.
O God, o Heere Jezus, help mij, help mij toch, bestreed zij zich............. ..................
En werkelijk, in den loop van den dag, onder 't hooren der sprekers, begon zij iets
te beseffen van wat W i l l e m bedoeld had.
Op een open plek in het bosch stond zij met haar beide broers, op korten afstand
van de tribune. Vader en moeder, voor wie deze plek te ver geweest was, waren in
de buurt gebleven van het feestterrein.
Om hen stond een kleine menigte van aandachtige toehoorders. Buiten het klare
heldere spreken van den man op 't gestoelte geen geluid alom dan 't roepen van een
verren koekoek. Door de toppen der boomen, gulden beglansd, het suizen van een
zachte koelte.
‘Want alzoo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eenig geboren Zoon
gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige
leven hebbe’.
De prediker sprak, zoo kalm en zoo zeker, zoo vreugdigbeslist van het heil in
Christus geworden. En de menschen - zij luisterden, als drinkende de woorden in en
als veranderend van aangezicht. Hun burgerlijke tronies werden overzond van glans,
en als zij - om beter te kunnen hooren - zich wat verplaatsten, wat meer naar voren
drongen, of de hand aan het oor legden - scheen onder de schamelheid van hun kleedij
- de stugge plompheid van de zondagsjassen der mannen, de schreeuwerige
smakeloosheid van de japonnen der vrouwen - hun gebaar als verzacht en beschaafd,
met een zweem van distinctie.
I d a - te midden der anderen - onderging er den
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indruk van, en een stemming als op den morgen van haar bevestiging - die plechtige
kerk-stemming - maakte zich meester van haar ziel. Tranen drongen in haar oogen
van liefde en dankbaarheid, en voor haar oogen plaatste zich het beeld van Jezus,
rondgaande onder de scharen.
Na afloop der toespraak - bij 't uiteengaan der menigte - zochten zij tevergeefs naar
W i m . De jongen scheen plotseling en spoorloos verdwenen. Zenuwachtig D o l f j e
meetrekkend, ging ze al de groepjes rond, die nog deels bijeen stonden; D o l f j e
riep: ‘W i m , W i m , W i m !’ - zonder dat echter het verloren schaap te voorschijn
kwam.
‘I d a , I d a , hier!’ wenkte D o l f j e plotseling van op een afstand. Had hij W i m
gevonden? Zij haastte zich er heen en zag zich eensklaps tegenover een jongen man,
die nu beleefd zijn hoed lichtte.
Zij knikte vluchtig terug, en: ‘Nu, heb je W i m gevonden?’ vraagde zij D o l f j e .
‘Hè, W i m ? Nee.... maar dit is de meester.... de meester van school I d a ..... daarom
wenkte ik. Hè meneer blijf u nu meteen bij ons, pa en moe zijn ginds bij de tent en
u kan best mee in 't rijtuig terug straks,’ vleide hij.
Een vlaagje rood ging over I d a 's gelaat. Die jongen toch, begreep-t-i nou niet....
‘Kom D o l f , maak 't meneer niet lastig met die warmte’, trachtte ze haar broertje
van den vreemde af te halen, na ze eenige stoeibewegingen samen maakten.
‘'t Is een wildebras juffrouw,’ zeide de meester; toen, nogmaals zijn stroohoed
lichtend: ‘Mag ik mij misschien even voorstellen.... mijn naam is Ve r m e e r . Ik
meen te begrijpen, dat u in de volte uw broer is kwijtgeraakt?’
‘O, die zal wel op zijn pootjes terecht komen,’ lachte I d a . ‘Kom vent, ga je nu
mee,’ tot D o l f j e .
‘Staat u toe, dat ik u even naar uw ouders terug breng?’ vraagde hij nu ‘ik maak
graag met de ouders van mijn leerlingen kennis, en op zoo'n Zendingsfeest, niet
waar’...
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Als vanzelf hadden zij zich uit de menigte losgemaakt en traden langzaam de laan
in, naar 't feestterrein terug. Zij spraken niet. D o l f j e , die meestal vooruit rende,
ging, tegen zijn gewoonte in, stil-tevreden aan de hand van meester, naar wien I d a
af en toe even, schichtig, van terzijde opzag. Het was een lange jongen in een donker
blauw colbert; onder den stroohoed uit zag een fijn bleek gezicht met grijze oogen
wat starend voor zich heen; een donker bruin kneveltje bedekte de bovenlip.
Een-jongen-om-niks-van-te-zeggen, dacht I d a even, critisch ondanks haar zelve.
D o l f j e was een druk gesprek begonnen, vroeg met zijn hoog, gillerig stemmetje
honderd uit over allerlei dingen, waarop de meester antwoord gaf.
‘En.... en.... waarom staan die rooie kruisen op die boomen?’....
‘Die worden omgehakt en dan verkocht’.... klonk het geduldig terug.
‘En.... en.... waarom worden die dan omgehakt?’
‘Ik denk omdat ze te dicht op elkaar staan.... dan komt er geen zon genoeg door
en dan kunnen ze niet goed genoeg groeien’....
Voor een schaduwig zijlaantje bleef hij stil staan; 't leek een soort van berceau.
‘Da's 't zoogenaamde ‘kattepaadje,’ verklaarde hij, ‘als u even afslaat en één
minuutje doorloopt heeft u een prachtig vergezicht.... Hebt u soms lust?....’
Zij volgden het laantje, schemerig-groen. Hoe stil, hoe vredig was het hier! Geen
menschenstemmen klonken; in de van zon doorbronsde struiken slechts het zacht
gekweel van vele vogeltjes. Zelfs D o l f j e werd er stil van; zwijgend liep hij voort
aan meesters hand.
Door I d a 's ziel ging een wijde verteedering; zij dacht aan den spreker; haar hoofd
was nog vol van de woorden zijner klare stem. En een geluk, een zaligheid doorjubelde
haar, vrijgekochte door het dierbaar bloed van het Lam....
Het paadje eindigde bruusk, en: ‘Oooo,’ kreet D o l f j e verrukt. Uit de enge
behuiving van het berceau zwaaide
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de hemel open met verschieten van blauw. Beneden, aan den voet van de helling,
lagen de landouwen kleurendfrisch, in een zachte molligheid van sap-groen uitrollende
en uitrollende hunne vlakte naar alle kanten. Een donker bosschage steigerde tegen
de kim; - dichter bij, in wemeling van gouden schichten, half door boomen omgeven,
die hun pluimbossen hielden stil in het licht, een watertje als onmerkbaar uitvloeiend
over het land. Barstend rijp hing de zon aan den stralenden hemel.
Lang stonden zij stil, tegen de van takken gevlochten balustrade geleund; hun ziel
klom nu óp met den leeuweriken-zang in het wijde...
Tot zij langzaam terugkeerden.
Nog spraken zij niet gedurende eenige minuten. Toen zuchtte I d a uit: ‘Hoe
prachtig is toch Gods schepping.’
Hij gaf niet dadelijk antwoord, staarde peinzend naar den grond. Eindelijk zeide
hij met een snellen wat driftigen ophef van het hoofd: ‘En toch leeren wij christenen,
dat ook de natuur ligt onder den vloek der zonde...’
Zij zag hem, even, verwonderd aan. Wat zei hij dat vreemd, dat: ‘wij christenen’;
zij begreep niet.
‘Al het mooie in de schepping,’ ging hij voort, ‘is niets dan blinkende zonde.
Mogen wij dan de zonde prachtig noemen, alleen omdat zij blinkend is?...’
Hier zwegen zij; D o l f j e rende vooruit. Wat 'n vreemde man, dacht I d a , vaagjes
verlangend dat de wandeling nu ten einde mocht zijn, tegelijk nadenkende over zijn
woorden. Eindelijk zei ze aarzelend:
‘Ik denk zoo... zouden het niet meer de menschen zijn, die zondig zijn... en die de
natuur bederven... Zou de natuur, zooals God die geschapen heeft, niet goed en mooi
zijn zooals... zooals dat landschap bijvoorbeeld daar straks?’...
Hij zag haar snel even aan en glimlachte.
‘U vergeet dat u alleen maar den buitenkant ziet van dat landschap; dat u niet
gezien hebt hoe die boomen om dat water zijn gegroeid uit de enkele, weinige korrels
zaad, die hun bestemming bereikt hebben, tegenover duizenden,
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neen millioenen dergelijke zaadjes, die alle zulke boomen hadden kunnen
voortbrengen en die reddeloos zijn te niet gegaan. En ook vergeet u, dat al die vliegjes
en insectjes, welke daar wemelen tusschen het gras, al die beestjes met hun mooie,
teêre vleugeltjes, slechts het leven houden door middel van een jammerlijken strijd
om het bestaan - precies als de menschen.... Wat blijft er dan over van die ‘prachtige’
schepping, tenzij wat verguldsel, wat uiterlijk schoon?.... Neen, hoe meer men het
zich indenkt, hoe meer men tot de overtuiging komt, dat het christendom gelijk heeft
met zijn leer van zonde en dood. Alleen.... er kunnen wel eens oogenblikken zijn als daareven bijvoorbeeld - dat ons gevoel zich tegen zulk een leer verzet’....
Zij wilde iets antwoorden, doch kon niet meer, daar zij thans in 't gewoel van de
feestgangers terug waren.
‘Hier, kleine man, geef je zuster een hand, wacht we zullen hem tusschen ons in
nemen, juffrouw, als u goed vindt’.
Van 't feestterrein - opzij van de houten loods, waar het wriemelde van menschen
- klonken hun de schettertonen tegen van een koraal. Groepjes mannen en vrouwen
zongen mee op de woorden van een Psalm.
‘A h a , daar hebben we onze I d a !’ hoorde 't meisje haar vaders vroolijke stem
tusschen de menigte. ‘Je moeder zit dáar I e d , 'k ga er juist heen.’
‘Pa, pa, hier 's de meester, de meester van school pa!...’ juichte D o l f j e . En de
jonge man, die zich juist, bescheiden, thans had willen verwijderen, werd door
We s t e r m a n dadelijk meegetrokken in 't gezelschap. ‘Meneer Ve r m e e r ...
aangenaam... van m'n jongen al zoo 't een en ander gehoord.... 't Is een lastpost niet,
die jongen van me... Mag ik maar even voorgaan?...’
In een hoekje van de tent, aan een tafeltje, waar tusschen L i e n t j e s hoed en
mantel en den doek van de juffrouw, een paar flesschen en glazen stonden, zat
juffrouw We s t e r m a n , die haar glunder toeknikte.
‘Lief moesje’, zonde het in I d a 's ziel, terwijl zij zich haastig bukte en haar een
kus gaf. Ook W i l l e m zat er,
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quasi-brommend, omdat ze zoo gauw was weggeloopen; hij had een heelen tijd naar
haar gezocht. Toen: ‘wàs 't prachtig I e d ?’... straalde hij.
‘En u vadertje, hoe heeft u 't gehad?’ vroeg I d a , terwijl ze ging voor hem staan
en zijn losgeschoten kolletje vastmaakte. ‘Tsjonge, tsjonge, waar heb jij gezeten,
vader; je mooie jas vol blaren en zand!’
‘Wij hebben 't goed gehad - sja - sja... we hebben 't heel goed gehad, nietwaar
moeder? Dominé R u t g e r s uit Leeuwarden. Spreekplaats vlak in de buurt. Moeder
hoefde niet ver te loopen.... sja, een gezegende dag.... kan ik u met iets dienen, meneer
Ve r m e e r ?.... wacht, daar staat nog een half fleschje bier, geloof ik...’
‘Toe vader, staat u nu een oogenblikje stil, 't schiet telkens weer los’... smeekte
Ida.
Dat was ook weer echt iets voor We s t e r m a n geweest. Als die eenmaal uit was nou!
Ze waren thuis de pot toch misgeloopen! had hij geoordeeld, zachts dat ze ergens
anders hun kostje trachtten op te halen.
Zoo hadden zij nog wat gewandeld in de buurt van 't feestterrein. We s t e r m a n
met meester Ve r m e e r voorop, zij volgend met W i m en L i e n t j e en D o l f j e ,
die telkens wegliepen, krijgertje speelden tusschen de menschen, tot ze moeder
ophaalden en ze zich langzaam naar het dorp begaven, waar 't rijtuig gestald stond
in het Heerenlogement. Daar - in de lage, wat bedompte eetzaal, vol gasten reeds,
lieten zij zich neer aan een uithoek der tafel, de kinderen kraaiend van pret.
‘En nou zullen we eens zien wie er honger heeft,’ plooide We s t e r m a n een grof
servet uit, tegelijk zijn opgewekt gezicht verernstigend en een waarschuwend mondje
trekkend naar D o l f j e en L i e n , sein gevend om stil te zijn vóór ze begonnen.
Bij 't naar huis rijden zat meester Ve r m e e r op den bok; D o l f j e en L i e n t j e ,
die bijna omvielen van den
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slaap, waren in 't rijtuig genomen tusschen moeder en I d a .
Regelmatig klapperden de hoeven van het paard over den stillen straatweg. De
zon was bijna onder; boven de parelig-grijze wolk-bank aan de kim leefde nog een
kleine stip van gloeiend goud, een korte poos, helle flitsen schampend op de verre
boerenhofsteden.
Tot ook die stip was weggegleden.
Toen werd het een wonderlijk branden aan den einder, een levende vuur-vloeiïng,
vlammenstrepen als gloeiende stranden aan zeeën van vloeibaar goud.....
De boomen op het land doopten hun takken in den koper-rooden afglans; het water
van de stille slootjes kaatste den schijn. Van uit de verte zing-zangden de stemmen
van verdwaalde koeienklokjes, en op den weg klipperklapperden steeds de hoeven
van het paard.
I d a zat in haar hoekje weggedoken, oogen gesloten. Af en toe, als zij ze even
half opende, zag zij door haar pinkers schemeren het groen en het goud en het zachte
parelige grijs, waaraan zij voorbij gleden.....
Hare ziel vloeide over van dankbaarheid. Hoe goed was God en hoe mooi het
leven. Er was geen ander verlangen in haar, dan altijd zoo te kunnen blijven
doorrijden... ook als de maan opkwam en de sterren straks.... altijd doorrijden, zonder
denken.... in de zilveren zaligheid van onbestemd geluk.....

Vierde hoofdstuk.
I.
Zij stond in 't keukentje de vaten te wasschen. Een blauw-geruit mors-boezel over
haar japon, de mouwen opgestroopt, kledderden haar handen in 't vies-geel
zeepsopwater, smijig wrijvend met den kwast over de nattige borden, die brobbelend
onderdompelden, klik-klakkerend tegen den rand van den blikken omwaschbak. Een
walgzwoele geur dampte op uit het water, zoodat I d a telkens
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als een prop van misselijkheid in haar keel voelde opbikken, die het keukentje
zwemmerig verduizelen deed.
Al van 's morgens af had ze hoofdpijn gehad, verergerd in 't gesjouw van een
heelen dag druk werken, nu L e n a , de meid, onverwachts naar huis geroepen was,
waar haar vader ziek leî. En daarbij die hitte, die broeiende hitte, die maakte, dat je
niet wist waar je 't zoeken zou. Nu zelfs, dat het avond was en de zon al uit het tuintje
weggetrokken, leek de keuken nog een dompe oven, smorend-wee.
Een oogenblik was het haar als zou zij flauw vallen. De kwast schoot uit haar
vingers het water in, het bord dat zij vasthield gleed weg en botste tegen den kant
op; zij trad haastig op het open venster toe en snakte naar lucht. Koorts-beverig
krampten zich de vingers van haar rechterhand steunzoekend aan 't kozijn; die van
haar linker wreven zich over elkaar, droog melig en rimpelig aanvoelend. Zoo stond
zij eenigen tijd in de nauw merkbare koeling, die van buiten aan-ademde en lichtjes
haar voorhoofd bestreek.
Toen, na drie, vier minuten, hervatte zij, zichtbaar opgekwikt, haar plassend werk.
O, hoe moeilijk was het - op den duur in 't kleine getrouw te blijven, niet in opstand
te komen tegen dat drukkendmaterieele. Als zij ze overzag, haar laatste dagen, was
het één roes, een jachten in voortdurend zorgen voor duizenderlei kleinigheden, die
haar geen oogenblik rust lieten, 's Morgens, zoodra ze haar oogen opendeed, begon
het al: vlug zich aankleeden om te zorgen voor pa's kopje thee, dat hij altijd graag
had vóór 't opensluiten van den winkel. Dan gauw weer naar boven om L i e n t j e
en D o l f j e met aankleeden te helpen, dan naar beneden weer voor 't klaarzetten van
het ontbijt. Tegen negen uur, als G e r r i t met de kinderen naar school was, kon ze
dan naar boven om de slaapkamers te doen: bedden afhalen, waschtafels schoonmaken
en zoo voort, van het een op het ander, zonder één oogenblik haast waarop ze tot
zichzelve kwam. Als ze dan 's avonds, moe, bij de kaars op haar
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kamertje zat, en vóór het hoofdstuk uit haar bijbeltje te lezen haar dag overzag,
drensde in haar een leêge ontevredenheid, een weeë matheid, als zou ze in schreien
moeten uitbarsten.
Was dit leven.... vroeg ze zich dan af, of was dit levend dood zijn? Was dit wat
Jezus bedoelde met: het niet bezorgd zijn voor den dag van morgen, het zich niet
bekommeren, waarmede zich te kleeden en te voeden? Hoe kon dan, hoe mocht dan
een christen leven als zij? Voelden de anderen daarvan dan niets, haar vader, haar
moeder, haar kennissen, die allen leefden en zorgden als zij? O, al dat materiëele
ploeteren, ze kon het niet hebben. Het verstikte het mooiste en 't beste in haar ziel.
Op een ochtend, dat ze met haar moeder in de achterkamer zat te naaien, had zij
het haar bekend: dat ze niet kon. Haar moeder had stil geglimlacht en haar over het
hoofd gestreken en kalm gezegd: hoe zij ook in die dagelijksche bezigheden zich
Gods kind kon voelen, als zij dat werk maar biddende deed en 't als een voorrecht
leerde inzien, dat God haar een taak had waardig gekeurd.
Dat had haar verootmoedigd voor een oogenblik, haar tot tranen geroerd, indachtig
haar voornemens die eerste dagen na hare bevestiging, dat het alles zoo licht, zoo
vreugdig haar geschenen had. O, zwak was ze, en slecht, zóó spoedig reeds te
verslappen in dat wat ze als haar heilige roeping had vóór zich gezien: te leven in
den dienst van haar naaste omgeving.
Doch - kleinigheden schenen genoeg om haar ziel weer aan 't wankelen te brengen.
Het was op een avond, dat zij ‘krans’ gehad hadden beneden in de achterkamer, voor
de Zending, 's Winters was het iedere week - doch nu, in den zomer, gelukkig om
de veertien dagen. In een benauwende atmosfeer was zij den heelen avond in de weer
geweest voor thee en limonade - en nu, eindelijk boven, doodmoe gezonken op den
rand van haar bed.
Toen was het, dat zij met bitterheid bedacht, hoe alles
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wat de menschen deden diep, diep leelijk was en slecht. Zij dacht aan den kring van
oude juffrouwen om de tafel, hun vale gesprekken over ditjes en datjes, terwijl hun
vingers om de pennen bewogen in malle bedrijvigheid. O, hun doel was goed en ze
verdienden er den hemel om, die zielen, en toch was het slecht en leelijk ook, even
leelijk als de grauwe, vale huizen uit een achterstraat. Het leven moest wel iets anders
zijn dan zij zich dachten, dan allen zich dachten, die in grijze beslommeringen hun
dagen doorgingen: het leven, dat moest iets zijn van dien avond van het Zendingsfeest,
toen zij naar huis reden... Was het toen niet geweest, of zij God heel dicht bij zich
had gevoeld?
Peinzend staarde zij voor zich uit en het was of haar moeheid, de duffe
benauwdheid van den krans-avond langzaam van haar afzakte, nu zij aan dien anderen
avond terugdacht. Zij vouwde de handen en sloot de oogen en bleef zoo zitten langen,
langen tijd...
Toen zij haar oogen weer opende, glimlachte zij... Want het was haar, of zij uit
een mooi, oud sprookjesboek gelezen had van ongeweten dingen.
Haastig ontkleedde zij zich en begaf zich ter ruste.
(Wordt vervolgd.)
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Fin de siècle
Door Mr. S. Muller Fz.
II.
B u c h e l l heeft de verandering beleefd, meegemaakt. Maar ik heb niet den indruk,
dat hij ze begrepen heeft, gevoeld als eene revolutie. Ter zijde staande van het drukke
gewoel der wereld, dat hij schuwt en vermijdt, merkt hij wel op, dat de zaken anders
gaan dan in zijne jeugd in de stille oude bisschopstad; maar de nieuwe strooming
boezemt hem geene vreugde in, nauwelijks belangstelling, en de behoudzucht van
zijn geleerden-natuur brengt het meestal niet verder dan tot eene klacht over de
ontaarding der vroegere toestanden, die hij, minnaar der oudheid, bewondert en
betreurt. Terzijde stond hij, onwillig en werkeloos toeschouwer, opmerkzaam
toeschouwer toch. En de beschrijving, die zijn dagboek ons geeft, moge niet getuigen
van sympathie, moge zelfs nu en dan afgebroken worden door eene wrevelige zucht,
ze is getrouw en ze levert ons in hare kleurlooze nauwkeurigheid menigen trek, die
ons toelaat het beeld te schetsen van den nieuwen tijd, - den tijd, die wij nakomelingen
weten, dat stond geboren te worden. Ik ga u thans aan B u c h e l l 's hand de
veranderingen schetsen, die hij opmerkte op menig gebied.
Inderdaad, veel is er veranderd in zijn leeftijd! De jonge B u c h e l l had nog het
echt-middeleeuwsche Utrecht
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gekend. Als kind hadden zijne ouders hem meegenomen bij een bezoek aan het groote
Karthuizer-klooster aan de Vecht, de stichting der machtige heeren van G a e s b e e k .
De grauwe wallen van het sombere Vreeburg, welks geschut de burgerij dagelijks
bedreigde met dood en vernieling, had hij gezien. Hij herinnerde zich nog de
Jeruzalemskapel op het St. Janskerkhof, gebouwd naar het model van de H. Grafkapel
door de broederschap der pelgrims naar Jeruzalem, - en het kapelletje op het
Ellendigen-kerkhof buiten de Catharijnepoort, waar de vreemdelingen begraven
werden, die geen plaats vonden op de kerkhoven van de leden der Utrechtsche
kerspelen. En op den stadssingel bij Oudwijk heeft hij nog het steenen kruis gezien
op de plek, waar, naar het volk verhaalde, eenmall maal een vorst vermoord was, denkelijk wel F l o r i s d e Z w a r t e , de Hollandsche gravenzoon. Middeleeuwsch
Utrecht in levenden lijve! B u c h e l l , wien de liefde voor de oudheid in het bloed
zat, herinnerde het zich in latere jaren met warme belangstelling en heeft het uitvoerig
beschreven, wel bewust dat de nakomelingschap zich later zou interesseeren voor
alles, wat hij nog gezien had met eigene oogen.
Want die oogen hebben eene geheel nieuwe stad zich zien ontwikkelen uit de oude.
Eerst werd het Vreeburg geslecht, de gracht gevuld, het terrein verkocht. Dat was
een ernstig beginnen, waardoor de burgerij zich voor goed brouilleerde met de
Spaansche regeering. Men gevoelde dit wel; want al schudden de bezadigden het
hoofd, een paar jaren later (1580, een jaar reeds vóór de afzwering!) werden overal
de wapenschilden van den koning van Spanje weggenomen. En toen begon de
stormloop op de heiligdommen dommen van den ouden godsdienst. In den Dom
werd het prachtige oxaal weggebroken; de heerlijke St. Mariakerk werd bedreigd en
van zijn looden dak beroofd; en de parochianen van St. Nicolaas, vreezend voor
hunne kerk, brachten geld bijeen om een klokkenspel te plaatsen op den toren en
zoodoende het gebouw te redden. Gelukkiger waren die van St. Jacob: hunne kerk,
de zetel van D u j f -
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h u y s , werd schoongemaakt en grol beschilderd, om ze voor den nieuwen eeredienst
geschikt te maken. Erger hadden de kloosters het natuurlijk te ontgelden. Het
refectorium der St. Paulus-abdij werd zittingszaal van het Hof, de tuin van het
Brigittijnen-klooster doelen voor de schutters; in de Driekoningen-kapel werd de
schermschool gevestigd. De klokken der Johanniters werden opgehangen in het
nieuwe torentje, dat het dak van het stadhuis kwam versieren en dat een kwaadwillige
apotheker doopte met den naam van Sprockelenburch, omdat, naar hij beweerde, de
klokjes uit alle kloosters bijeengesprokkeld waren. En de kloosterboekerijen werden
geplunderd ten bate van de nieuwe stadsbibliotheek in het koor der St. Janskerk, die
(B u c h e l l verhaalt het zuchtend) fraai en rijk had kunnen worden, als men bij het
verzamelen wat meer zorg had besteed en op de collectie wat beter had toegezien.
Zoo werd veel, wat oud was en fraai en merkwaardig, weggeworpen en vernield.
Maar het uiterlijk der stad verbeterde beterde er toch door. De magistraat maakte
gaarne gebruik van de gelegenheid, om allerlei oude toestanden op te ruimen, die
(ook door de kloosters) lang waren bestendigd. De klaustrale huizen der kapittelen,
die vroeger alleen met allerlei volkomen zinledig geworden formaliteiten konden
worden overgedragen, werden thans als gewone burgerhuizen verkocht. De
immuniteiten zelven der kapittelen, - tot nog toe afzonderlijke eilandjes in de stad,
waar de magistraat niets te zeggen had, - werden zonder veel gerucht bij de overige
stadsgedeelten getrokken. De roosters, die toegang daarheen verleenden, werden
weggenomen; de stegen, die uit de stad naar de vroeger afgesloten stadsgedeelten
leidden, werden verbreed, - de ringsloten, die ze omgaven, gevuld of, als dit niet
ging (zooals bij de gracht Achter St. Pieter), althans gereinigd. Zoo werd de stad
voor het eerst eene eenheid, die ook naar het uiterlijk beter beheerd werd; de Lijnmarkt
werd voor het eerst bestraat. En de verbaasde burgerij liep uit om den watermolen
te zien, die uit Holland ontboden was, om bij het bolwerk Sterkenburch de stadsgracht
leeg te malen, die verdiept worden moest.

Onze Eeuw. Jaargang 8

196
De Noord-Nederlandsche stadjes droegen in de 16e eeuw nog een uiterst landelijk
en patriarchaal karakter. De Utrechtsche burgers, zelfs de minder welgestelde, hielden
allen koeien in de weiden bij Houten: zoo begrijpen wij, waarom de rijke brouwer
W t t e n b o g a e r t (zooals wij vernamen) in zijn stadshuis een hooizolder bezat. In
den oogsttijd wordt er een arbeidsbeurs van maaiers gehouden op de Tolsteegbrug;
het Hof houdt dan vacantie, omdat ieder het te druk heeft om de zittingen bij te
wonen. Als de gemalin van den stadhouder, die op het Domplein resideert, hoofdpijn
heeft, wordt het klokluiden eenvoudig verboden, om haar niet te hinderen.
In dezen ‘piccolo mondo antico’ vielen in het laatst der eeuw de vluchtelingen uit
Zuid-Nederland plotseling binnen met hunne meer moderne begrippen en gebruiken;
het nieuwe bloed, dat zij overstortten in de aderen der kalmere Noordelijken, prikkelde
de stoere bevolking tot grooter ondernemingen; de steden, wier bevolking steeds
toenam, barstten uit het keurslijf harer oude vesten.
Allereerst treft natuurlijk de voorspoed van Amsterdam. Na den val van Antwerpen
is het meer dan de helft grooter geworden; de volkstelling wijst uit, dat er (1595)
meer dan 150,000 inwoners zijn: ijverige en bijdehandsche mannen, bazige vrouwen,
die zelven meehelpen aan den handel. Reeds nu heet het ‘klein Venetië’, druk door
kooplieden en koopwaren; de Warmoesstraat wordt beschreven als de eerste der stad,
waar handel van allerlei aard wordt gedreven. Ook Delft ontwikkelt zich: bij een
bezoek aan zijn zwager Vo r s t i u s treft B u c h e l l de ongewone netheid der straten,
de pracht der huizen. Door graanhandel en brouwerij bloeit de stad, - vooral door de
laatste: de brouwers zijn de eersten onder de aanzienlijke inwoners. Het Delftsche
bier, volgens een Engelsch recept gebrouwen, is beroemd door het geheele land en
zelfs daarbuiten; want (zoo verzekert B u c h e l l met een ernstig gelaat) het heeft het
voordeel, dat men er even goed dronken van wordt als van wijn, terwijl het toch niet
zoo duur is. Het Delftsche bier heeft dan ook het Amers
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foortsche, dat in de 15e eeuw overal in den lande bekend was en welks fabricage
toen werk gaf aan wel 300 brouwerijen, geheel overvleugeld.
Naast Delft komt ook Leiden op den voorgrond; wij weten het wel, het was de
lakenweverij, die zich door de Vlaamsche emigratie verbazend uitbreidde en de stad
eerlang zou verheffen tot onze eerste fabrieksstad. De toevloed van nieuwe inwoners
is zoo geweldig, dat de magistraat zelf als bouwspeculant optreedt en de leege plekken
aan de straat opkoopt, om er nieuwe huizen te zetten. Ook van het begin der bekende
Haarlemsche linnenweverij hooren wij, op touw gezet door Brabantsche emigranten.
En eindelijk, als jongste onder de zusteren, treedt ook Rotterdam ten tooneele: een
klein stadje, meest bewoond door matrozen en visschers. Maar het plaatsje gaat
vooruit: men legt er zich toe op de zoutfabricatie en de handel begint zich van Zeeland
daarheen te verplaatsen.
Zoo bloeiden bijna alle Hollandsche steden op. Overal werden nieuwe bedrijven
ter hand genomen; met zekeren hartstocht sloeg men de nieuwe banen in, en de
ongekende winzucht prikkelde tot rusteloozen wedijver. Welk een leven, welk een
gewoel! Leiden, niet tevreden met zijne lakenweverij, tracht Delft zijne brouwerij
te ontfutselen. Dan lokt Delft vreemde consumenten van zijn produkt, door hun
vrijdom te beloven van de halve belasting en van de wacht; aanstonds doet Leiden
hetzelfde, maar Delft weet hare mededingster nog te overtroeven door dezelfde
vrijdommen nu ook te beloven aan kooplieden en handwerkslieden. Krachtig leeft
Delft; het tracht ook deel te krijgen aan den Maashandel: als een zware brand in 1590
een groot deel der stad verwoest heeft, beramen eenige aanzienlijken een plan, om
te verhuizen naar Delfshaven en daar een nieuw Delft te vestigen. Maar Rotterdam,
bevreesd voor concurrentie op de Maas, weet het te verhinderen. Ook dit kleine
opkomende stadje is roerig en lastig voor zijne buren: eerlang komt het ook in conflict
met Gouda, welks tol benadeeld wordt door de Rotterdammers, die eene kortere vaart
naar Amsterdam
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gebruiken; zij bieden aan den tol te Rotterdam te voldoen, liever dan het voordeel
der kortere vaart te missen; Gouda is natuurlijk niet tevreden: men kan het niet eens
worden. - Ook Utrecht had zijne benijders. De handel was dood in de stad, reeds
sedert de 12e eeuw. Er schijnt wat geldhandel geweest te zijn: er was eene kolonie
gevestigd van Italiaansche bankiers, die de bank van leening dreven en zekeren roep
schijnen gehad te hebben. B u c h e l l verhaalt ons, dat een jong Franschman, die
vroeg op een Julimorgen bij het nemen van een bad in de Oudegracht verdronken
was, door zijne ouders daarheen gezonden was om het vak te leeren. Bovendien had
de stad hare munt, en de Hollandsche munt te Dordrecht moest het daartegen afleggen,
omdat kapers uit Geertruidenberg den toegang daarheen onveilig maakten. Dat was
een doorn in Hollandsche oogen: zoo werden de Utrechtsche daalders in Holland
verboden, onder voorwendsel dat ze slecht waren. Holland roerde zich op elk gebied:
ook de vrije Rijnvaart verhinderde het kleine landje door het Dordtsche stapelrecht:
een gezantschap van den hertog van Kleef, de stad Keulen en andere vorsten aan den
Rijn bezocht in 1590 vruchteloos Den Haag.
Zoo kibbelden de steden onder elkaar; maar het streven der nijveren, die gaarne
elk middel aangrepen om meer voordeel te bejagen, had ook zijne keerzijde en vond
bestrijding bij de conservatieve elementen der burgerij. Zoo even verhaalde ik, dat
de Delftenaars en Leidenaars vreemde renteniers trachtten te lokken, maar eerst door
den nood gedrongen ook premiën uitloofden voor de vestiging van vreemde
kooplieden en handwerkslieden. Het feit staat niet op zich zelf: ook te Utrecht wordt
juist aan vreemde renteniers, als ze zich in de stad vestigen, vrijdom uitgeloofd van
de hinderlijke schutterswacht. Het privilege wordt op den duur niet gehandhaafd, naar men zeide door de inhaligheid der burgerhoplieden, die (gewone grief in de
democratiën!) beschuldigd werden van de neiging om te leven van hun baantje als
volksleiders, zonder vaste bezigheid. Dus is de toeloop van vreemde renteniers te
Utrecht
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niet groot: B u c h e l l zelf verwondert zich eenmaal, dat een ambteloos Franschman
zich vestigt in de stad; het geval gaf aanleiding tot praatjes, men vond het eenigszins
verdacht, Met dat al, het feit staat vast: vooral vreemdelingen, die van hunne renten
leven, worden overal gaarne ontvangen. Vreemd verschijnsel in een tijd, toen de
Nederlandsche handel opbloeide, zeer zeker niet het minst juist door de medewerking
der vreemde kooplieden! Maar te veel was het gevergd van het exclusivisme der
gildebroeders en handelscompagnieën, die den toon gaven ook in de vroedschappen,
dat zij concurrenten voor hun bedrijf zouden lokken van buiten. De vraag was dan
ook aan de orde: wie waren nuttiger voor eene stad, de adellijke renteniers of de
kooplieden? In 1592 werd te Utrecht gehandeld over de verbetering van een waterweg
(ik vermoed van de Vecht). Het plan zou beslist voordeelig zijn voor de stad; toch
was de adel er tegen en herinnerde aan het gezegde van een Utrechtschen
burgemeester, als balling te Kampen wonend, die, toen de Kampenaars er aan dachten
den IJsel te verdiepen om meer kooplieden te lokken, gezegd had: ‘Denkt er wel aan:
als gij kooplieden worden wilt, dan is het plan uitnemend; maar als de adel de baas
wil blijven, dan is het een dwaas plan.’ De opmerking bewijst, hoezeer de oude
Hansestad was achteruitgegaan; maar ze bewijst ook, hoe kleingeestig de politieke
tradities waren van de middeleeuwsche stadjes.
Niettegenstaande deze tegenwerking beleefden de industrie en de binnenhandel
een ongekenden bloei; maar verre werd die toch overschaduwd door de
voorbeeldelooze toeneming van den zeehandel. Telkens spreekt B u c h e l l daarover.
Uiterst belangrijk is de handel op Spanje; als hij verboden wordt, voorzien de
kooplieden, die dit débouché niet missen kunnen, zich van vreemde scheepspapieren
en varen onder de vlag der Hansesteden. Eerlang gaan zij verder: ook de vaart op
Italië is sedert korten tijd zeer druk (1591). De oude voorzichtigheid der zeelieden,
die de kust nauwelijks durfden verlaten1), behoort thans tot het

1) Zie wat S c h a e f e r (1.c.p. LXI) verhaaltover het heldenstuk van de Nederlandsche
zeevaarders der 13e eeuw, die het eerst, de kust volgende, om Jutland heen door de Sond de
Oostzee bereikten (Omlandsvaarders); drie eeuwen later was men in hoofdzaak nog niet
verder.
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verleden; stoute tochten worden ondernomen: zelfs in het ongunstige jaargetijde, in
de maand December, waagde men het uit te zeilen. B u c h e l l , de geleerde, vermeldt
het als iets bijzonders; maar hij kan de aanwassende energie zijner landgenooten niet
bewonderen. ‘Vroeger’, zegt hij, ‘werd de zeevaart in het ongunstige jaargetijde
gestaakt, maar de onverzadelijke gouddorst kent geen rust en haalt zich zelven dikwijls
de gerechte straf op den hals’.
Als vele zijner medeburgers met O l i v i e r v a n N o o r t uitvaren naar de straat
van Magellaan, dan spot hij met de onderneming. De eerste tocht naar de Molukken
had wat peper en wat pijpkaneel opgeleverd, ook waren eenige bewoners van de
Molukken en een casuaris medegekomen; maar de driejarige reis had daarentegen
aan tal van schepelingen het leven gekost. De kapitein, die nu eene nieuwe expeditie
zou kommandeeren, boezemde weinig vertrouwen in. In zijne jeugd had hij een los
leven geleid als kaperkapitein, later had hij herberg gehouden in den Sleutel van
Rotterdam, waar hij was rijk geworden door het spel zijner gasten; de Indische reis,
waarbij hij meer als zeeroover dan als handelaar was opgetreden, had zijn fortuin
nog doen toenemen. Thans vertoonde hij zich met een purperen zijden mantel, met
goud omzoomd, alsof hij een prins was; zóó liep hij langs de straat met de bemanning
van zijn schip, allen prachtig gekleed; maar het waren menschen, die tot alles in staat
waren en hun leven gaarne op het spel zouden zetten om wat te verdienen. Inderdaad,
achtbare oudheidminnaar! zouden wij willen zeggen, de Utrechtsche O l i v i e r was
zeker vrij wat minder respectabel dan gij; wij gelooven gaarne, dat er in zijn verleden
wel een en ander was, dat het licht niet verdroeg. En wat zijn gedrag in het openbaar
betreft, wij geven gaarne toe, dat het voor welgemanierde burgers van een binnenstadje
buitengewoon aanstootelijk kan zijn geweest. Evenwel, gij vergunt ons de opmerking,
door zulke menschen,
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met hunne ridicule manieren, met hun niet volkomen onberispelijk gedrag, maar met
hun durf en hunne zucht tot avonturen, is Oud-Holland groot geworden, terwijl gij
u rustig warmdet aan den haard!
Even groot als op het terrein van den handel, waren de veranderingen op het
deftiger gebied der regeering. De adellijke families hadden in Holland weinig meer
in te brengen: in de Hoeksche en Kabeljauwsche twisten hadden zij veel geleden; de
overblijvenden waren aangelokt door den glans van het Brusselsche hof en hadden
zich, als zij de middelen er toe bezaten, daar gevestigd, er zich verzwagerd met de
aanzienlijke geslachten van het zuiden. Een eigenlijke regentenstand bestond er ook
nog niet: de rijke kooplieden en industrieelen bezetten zelven de regeeringszetels en
behartigden de belangen der steden in den tijd, dien hun bedrijf hun overliet. Maar
toch was er wel eene oligarchie, die vrij streng werd gehandhaafd. In Holland en
Zeeland was de oude democratische toestand allengs gestorven; bijna overal hadden
zich zoogenaamde vroedschappen gevormd, en de kooplieden en fabrieksheeren
hadden, na den triomf der Kabeljauwsche partij, waartoe zij behoorden, de benoeming
der leden meestal weten te beperken tot het kleine kringetje hunner eigene familiën:
van Amsterdam en Leiden wordt ons dit uitdrukkelijk bericht1). De Oostenrijksche
regeering had dit streven eer bevorderd dan tegengewerkt: het scheen een element
van stabiliteit in den nieuwen staat. En het maakte dus niet veel verschil, dat in de
andere provinciën, waar de democratie zich langer gehandhaafd had, sedert de
Oostenrijksche annexatie de benoeming der magistraten meestal gekomen was in de
hand van den stadhouder. Naast en boven den magistraat was met de Hoven eene
noblesse de robe ingevoerd door het Oostenrijksche bestuur, dat dezen nieuwen stand
krachtig de hand boven het hoofd hield. In die kringen was het, evenals in den
geestelijken stand, ook voor laag geborenen mogelijk carrière te maken, als

1) Zie de stukken in de Bijdr. en med. v.h. Hist. Gen. dl. XXIV en XXVI.
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men gestudeerd had en uitmuntte door persoonlijke talenten; maar overigens hadden
tot de regeeringskringen alleen rijken en aanzienlijken toegang.
Door den opstand veranderde dit alles geheel: het regeeringspersoneel (vooral de
leden der Hoven, maar ook de meeste aanzienlijken) was conservatief van aard en
bleef katholiek; toen de Hervorming het pleit won, werden zij reeds daardoor
onmogelijk: zij moesten zich terugtrekken of werden met geweld verwijderd. De
mannen van den opstand namen hunne plaatsen in: zoo kwam allengs een geheel
nieuw personeel de regeeringszetels innemen en de regeeringskringen bevolken.
B u c h e l l verhaalt ons daarvan merkwaardige staaltjes. In den raad, althans in de
schepenbank, zoo merkt hij op, werd vroeger te Utrecht niemand toegelaten, die een
handwerk uitoefende, ter nauwernood een koopman; hij beroept zich daarbij op
C i c e r o , die dezulken kenmerkte als smerig (sordidus). Maar tegenwoordig is dat
anders, zegt hij en verhaalt meesmuilend een praatje, dat de raadsleden in 1597, toen
voorname en geleerde lieden dongen naar het secretariaat der stad, toch bij voorkeur
eenen ongeleerden secretaris hadden aangesteld, opdat niet de onontwikkelde
personen, die in den raad zaten, beschaamd zouden worden door hunnen ambtenaar.
Met anders ging het in de kringen der provinciale regeering: het ambt van kameraar
der Staten, vroeger bezeten door menschen van rang en aanzien, werd nu bekleed
door een koopman in zijde van eenvoudige familie, die een winkel had achter het
stadhuis en die door B u c h e l l bijzonder werd geminacht, omdat hij geen begrip
had van literatuur. En het volk deed al mede aan deze verderfelijke zeden: het
verspilde aan deze parvenu's eerbewijzen, zooals meiboomen, die vroeger alleen
werden opgericht voor voorname lieden. ‘Nergens zijn zóovele zotten als bij ons!’
schrijft onze B u c h e l l knorrig.
Een wonderlijke tijd was het dan ook, dubbel hinderlijk voor de bewonderaars
van het ancien régime: elke dag gaf hun nieuwe stof tot ergernis. Natuurlijk behoorde
B u c h e l l tot de Utrechtsche schutterij. Zijn luitenant was
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een kleermaker G e r r i t J a n s s . Op een goeden dag komt onze schutter op de
parade, terwijl zijne wapens niet in orde zijn; de luitenant maakt er eene opmerking
over, maar de jonge man verbaast hem door hem uit te dagen tot een duel.
Merkwaardige opvatting, waaruit nog spreekt de geest van de bandelooze
Utrechtenaars der middeleeuwen, zonder begrip van subordinatie, altijd geneigd om
‘een twist te beslechten door eens moedig saam te vechten’! Maar in 1588 hadden
dergelijke manieren toch niet veel succes meer: de luitenant haalde zijne schouders
op en beboette den jongen schutter. Natuurlijk mokte deze over de behandeling: hij
vond het noodig ze te vermelden in zijn dagboek. Maar wat meent men, dat dezen
opbruisenden jongen man in het voorval het meest ergerde? Het was dit, dat hij,
wiens moeder de bijzit was geweest van een kanunnik uit den lageren adel en die
eerlang het nichtje van een schrijnwerker huwen zou, zich deze behandeling moest
laten welgevallen van een kleermaker! ‘Zoo worden wij’, dus schrijft hij bitter, ‘door
het laagste volk en het uitvaagsel der stad gekweld! Dat zijn nu de vruchten van onze
zoogenaamde aristocratie! Ik voor mij houd het voor eene gewone democratie,
ondragelijker dan tyranny, en ik voorspel, dat zij door binnenlandsche troebelen
spoedig zal te niet gaan’. De uiting is karakteristiek voor de stemming dergenen, die
in hun hart nog aanhangers waren van het oude stelsel. Want op het oogenblik, toen
de jonge B u c h e l l zijne verzuchting boekstaafde, was men toch de ergste toestanden
reeds te boven en was, wij hoorden het, de aristocratie als stelsel weer herleefd.
Een paar jaren vroeger, toen L e y c e s t e r en zijne partij den toon gaven te Utrecht,
was het nog vrij wat erger geweest. Het wemelde er destijds van vreemdelingen.
Men zag er nog de leden van het Hof van Holland en van de Hollandsche Rekenkamer,
die in 1572, na Den Briel, het veld hadden moeten ruimen voor de revolutie. Veel
talrijker waren andere ballingen, de mannen uit het zuiden, die, na den val van
Antwerpen in 1585, het noorden overstroomden en er vrij wat geruchts maakten.
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Utrecht was vol vluchtelingen uit Vlaanderen, Brabant en Gelderland, die alles
verloren hadden en daarom, al waren ze gezond van lijf en leden, door bedelen aan
den kost moesten komen. Maar ook nijvere burgers vond men toch onder hen in
grooten getale: na de afbraak van het Predikheerenklooster verrees op die plek eene
straat, die in den volksmond ‘de Walsche strate’ heette en waar tweemaal 's jaars bij
de oude kloosterput de linnenmarkt gehouden werd. Natuurlijk waren er ook
aanzienlijke lieden onder de vreemdelingen; hun aantal moet zelfs groot zijn geweest,
want onze dagboekschrijver verhaalt, dat, toen in 1595 kardinaal A l b e r t u s v a n
O o s t e n r i j k aan de ballingen voor zeven jaren vrijheid van godsdienstoefening
uitloofde, de prijzen der huizen in het noorden merkbaar daalden. En deze ballingen,
bewegelijk en rumoerig, meerendeels heftige Calvinisten en overtuigde democraten,
sloten zich aan bij de Utrechtsche burgers, die nog heugenis hadden van den gulden
tijd van voor de Oostenrijksche annexatie, toen de gilden den baas speelden in de
oude stad. Zij drongen zich naar voren, ook in de regeering, totdat in den
Leycesterschen tijd zelfs de hoogste ambten in hunue handen kwamen, tot ergernis
van de gezeten burgerij. Zóó erg liep het, dat, toen in 1586 eenige Utrechtsche
ballingen, met goedvinden van L e y c e s t e r en de democratische burgerhoplieden,
terugkwamen, de magistraat, die vroeger tegenover de hoplieden het gezag hoog had
gehouden, de terugkeerenden op nieuw verdreef, - naar men verhaalde op aanstoken
van hen, die met hunne ambten begiftigd waren. Hoe gespannen de toestand was,
bleek duidelijk, toen in 1587 Deventer en Zutphen door hunne Engelsche bevelhebbers
werden overgegeven. Het volk liep te hoop en eischte, dat de vreemdelingen uit den
raad zouden worden gezet; maar de magistraat nam dadelijk drie vendels Engelsche
bezetting in, en zoo werd de toeleg nog verijdeld. Maar toen L e y c e s t e r vertrokken
was, was er geen houden meer aan: de magistraat werd eerlang veranderd. Ook toen
echter kregen, zooals we zagen, de mannen van het behoud hun zin niet: F l o r i s
T h i n en
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de zijnen, de mannen van de Unie van Utrecht, hadden weder de bovenhand. En op
nieuw kwamen er homines novi in de ambten, zooals de secretaris der Staten G i l l i s
v a n L e d e n b e r c h zelf, die, van onaanzienlijke geboorte en leekebroeder in de
abdij Marienweerd, zijne carrière begonnen was als klerk van T h i n en spoedig rijk
was geworden, naar men beweerde, uit den roof der geestelijke goederen. Later
huwelijkte hij zijne dochter uit aan een nieuwbakken heer v a n Z u y l e n ; maar na
O l d e n b a r n e v e l t 's val achtte hij het toch gewenscht, zich door zelfmoord te
onttrekken aan een onderzoek van zijn beheer.
Dit was de keerzijde van onze revolutie, zooals van de meeste revoluties. Onder
de nieuwe mannen, die zich naar voren drongen, was er menigeen, die zijne handen
niet zuiver wist te houden en van den omkeer profiteerde, om eigen voordeel te
bejagen. Niet vlekkeloos waren allen; zoo zij zich desniettemin handhaafden, dan
was het omdat zij mannen waren, zooals men ze toen behoefde: doortastend, niet
vervaard voor een klein geruchtje. Dat moesten zij zijn; want ook de geregeerden
waren naar onze begrippen een zonderling menschenslag. Allerminst menschen van
den nieuwen tijd: met beide voeten stonden zij nog op den bodem van het oude, met
al zijne vooroordeelen en gebreken. Gehoorzaamheid aan de overheid, tucht onder
het gezag scheen hun ondragelijk; ieder oogenblik waren zij gereed om te klagen
over de hinderlijke aanmatiging van hunne regeerders. Keizer K a r e l en zijn zoon
hadden zij noode verdragen; maar nu het verzet tegen hun bestuur algemeen geworden
was, verstonden zij allerminst, dat de nieuwe regeering denzelfden weg zou opgaan
als het gehate Oostenrijksche bewind. En terwijl het centrale gezag verslapte, werden
de partikularistische neigingen der natie zeer versterkt: van alle zijden, uit Dordrecht,
Gorinchem, Tiel, Bommel, hoorde men, hoe de stedelingen weigerden mede te betalen
aan de provinciale belastingen. Het geheel, door de Bourgondisch-Oostenrijksche
vorsten met zooveel moeite saamgebracht en verbonden, dreigde weder uiteen te
vallen in tallooze kleine republiekjes. Toch
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moest er geld zijn, veel geld, om te voldoen aan de vele behoeften, die de nood der
tijden medebracht.
Op allerlei wijzen trachtte men in die behoefte te voorzien. De middeleeuwsche
vorm van geldheffing der landsheeren was het verkoopen van lijfrenten, die betaald
werden uit de opbrengst der grondbelasting, het oudschildgeld (later schellinggeld),
de eenige belasting. Maar het werd bezwaarlijk, nu de tijden zoo slecht waren, die
heffing zooveel te verhoogen als noodig was: iets anders moest verzonnen worden.
Eerst (1587) beproefde men het nog met eene gedwongen leening, die zeer drukkend
was en niet minder hinderlijk werd, omdat men die naar ouden trant weder aflosbaar
stelde door het betalen van lijfrenten, - niet zeer praktisch, zouden wij meenen, want
niet alleen raakte de burgerij aldus haar kapitaal kwijt, maar de betaling der hooge
jaarrente was veel te bezwaarlijk voor de regeering, juist in deze dure tijden. Het
middel was dan ook geheel onvoldoende, en de Hollandsche ballingen, die leden
waren van den Utrechtschen raad, drongen heftig aan op verhooging der belasting,
- alleen met het resultaat, dat zij zich nòg wat meer gehaat maakten dan vroeger.
Maar op den duur werd toch het Hollandsche voorbeeld gevolgd; de Hollandsche
belastingen burgerden zich langzamerhand allen te Utrecht in. Eerst de belasting op
het dragen van zijde en goud: zij, die zich daaraan te buiten gingen (behalve de leden
der Staten en de krijgslieden) moesten elk half jaar een gulden betalen. Eene echte
weeldebelasting, die echter toch niet populair was en aanleiding gaf tot veel gemor.
Toen beproefde men het met een mutatierecht: den 40sten penning. Maar dat behaagde
evenmin: de burgerij noemde deze belasting onbillijk en vrije steden onwaardig. Wij
begrijpen het bezwaar niet meer; maar voor het middeleeuwsche bewustzijn herinnerde
de verplichting, om bij vervreemding van vast goed eene uitkeering te betalen, op
stuitende wijze aan beperking van het eigendomsrecht door de hoorigheid. Toen
beproefde men weder iets anders: eene belasting op de huurwaarde. Maar dit scheen
nòg erger; blijkbaar achtte men deze be-

Onze Eeuw. Jaargang 8

207
lasting speciaal gericht tegen den kleinen man: toen burgemeester H u c h t e n b r o e c k
naar aanleiding daarvan eenmaal het woord had gevoerd, riep men, dat vrije ooren
zulke taal niet verdragen konden. Eene lange rij van grieven volgde: tegen den adel,
die alle hooge ambten bezette, tegen den schout Va n Z u y l e n , die aanstuurde op
eene familieregeering en op een erfraad, tegen het wanbeheer der aanzienlijken, die
hunne zakken vulden met de opbrengst der belastingen enz. enz. Men riep om herstel
van de privileges der burgerhoplieden, de hoofden der democratie; een oproer dreigde
uit te barsten. Zoo kwam men eindelijk terug tot het oude middel: de grondbelasting
werd verhoogd, het kohier herzien. Maar ook nu weder was het mis: de ontvanger
J a c o b v a n B e m m e l , wien men vroeger voor de voeten had geworpen, dat hij
de aanzienlijken bevoordeelde ten koste van het volk, had thans, nu alle
grondeigenaars bloeden moesten, nergens vrienden meer. Het was duidelijk:
onmogelijk moest het heeten, om het den menschen naar den zin te maken; nu eens
klaagden de aanzienlijken, dan weder klaagde de mindere man: recht tevreden was
nooit iemand.
Zoo veranderden regeerders en geregeerden; de organisatie van den staat werd
langzaam, maar zeker gerevolutioneerd. Maar veel sterker toch sprak het verschil
van den ouden en den nieuwen tijd op kerkelijk gebied. B u c h e l l heeft ook deze
verandering meegemaakt; zij heeft hem sterker aangegrepen dan alle andere
omwentelingen om hem heen. In zijne jonge jaren was hij natuurlijk katholiek
geweest, zooals de geheele wereld, al blijkt het niet, dat hij zeer ijverig was. Duidelijk
herinnerde hij zich nog zijne confirmatie door den wijbisschop van Hebron en het
bevel van zijn schoolmeester, dat hij (evenals de tegenwoordige jeugd het
vaccinebewijs) het certificaat, dat hij behoorlijk gebiecht had, ter school moest
meebrengen. Aardige souvenirs van het katholieke Utrecht deelt hij hier en daar
mede. Zoo verhaalt hij van een bezoek als knaap met zijn stiefvader aan de beroemde
abdij Oostbroek bij De Bilt op den dag van den patroon St. Laurens, toen
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de monniken den bezoekers gewijd zout schonken als middel tegen kiespijn. Hij
vermeldt een gedrukt blaadje met afbeeldingen van de wonden van Christus en van
een spijker van het H. Kruis, ook met schietgebedjes, die den bewonderaar der prentjes
aflaat zouden brengen van zonden. Te Egmond bezocht hij de put, waarin zeldzame
padden leefden en vereerd werden, volgens het volksgeloof ontstaan uit den voet
van St. Jan. In het Utrechtsche Kruisgasthuis heeft hij nog voor het bekende kruisbeeld
de krukken en windsels, de armen en voeten van was zien hangen, die getuigden van
even zoovele wonderbare genezingen. En hij herinnert zich nog goed, hoe tot 1587
toe op den kermisdag van den Dom voor de kerkdeuren koeken voor de kinderen
verkocht werden op tafeltjes, die de schout, naar bijbelschen trant, in dat jaar onder
den druk der Calvinisten deed omwerpen, terwijl hij, naar men verhaalde, een deel
der koeken naar huis liet brengen voor zijne kinderen.
Ook de echte katholieke geestelijken heeft B u c h e l l nog gekend: de kanunniken,
van wie hij niet veel goeds weet te vertellen: de een een falsaris, een ander patroon
van lichte vrouwen, een derde die zich onderscheidde als kenner van fijn linnen, een
vierde vermoord na een schandelijk leven, een vijfde, die de tallooze prebenden, die
hij bezat, optelde volgens alle letters van het alphabet. Dan de adellijke jufferenstiften,
Oudwijk, Mariendaal, ook Rijnsburg, - sympathieker, naar het schijnt, dan de
kapittelen; levend onder het patronaat der Ridderschap, aan wie zij hun behoud
dankten in de troebele tijden, en gewaardeerd door B u c h e l l zelven als stichtingen,
waar de adel aan zijn talrijken dochterenstoet een fatsoenlijk onderkomen kon
verzekeren. En dan de begijnhoven, die niet minder sympathiek moesten schijnen,
daar zij voor de burgerij volkomen hetzelfde doel beoogden, maar die toch door
onzen aristocratischen schrijver voortdurend bespot worden als kweekplaatsen van
de kwaadsprekendheid der oude juffrouwen, die hij ‘clappeien’ scheldt.
Dit alles heeft B u c h e l l nog gezien en gekend; toen
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is onder zijne oogen alles langzamerhand veranderd, verdwenen. Het begon reeds
spoedig, nadat Utrecht zich had aangesloten bij de Pacificatie. Eerst hooren wij, hoe
een Reguliere monnik wegloopt met eene naaister uit de Lauwersteeg (1576) en
predikant wordt te Loosduinen; twee jaar later, in 1578, verbiedt de magistraat reeds
het preeken van een Jezuiet, omdat het opschudding zou geven. Maar sedert 1580,
het jaar na de Unie, wordt het steeds erger. Aartsbisschop S c h e n c k , geleerd maar
gierig, komt te overlijden; de misviering wordt verboden; de privilegiën der
geestelijken met betrekking tot de bijzondere rechtspraak en den vrijdom van belasting
worden opgeheven. De monniken en nonnen worden openlijk aangezet tot het
huwelijk, en althans de kanunniken maken ijverig van de gelegenheid gebruik, om
eene adellijke stiftsdame te huwen of om hunne kinderen te wettigen door huwelijken
met hunne bijzitten. De paters der nonnenkloosters worden weggezonden; de goederen
der geestelijke gestichten eerst geïnventariseerd, later, in den Leycesterschen tijd,
aangeslagen door de Directiekamer, die echter niet lang standhield.
Men is geneigd tot verbazing over zoo plotselinge verandering in den hoofdzetel
zelf van het katholicisme: waren de katholieken dan plotseling in massa bekeerd tot
het nieuwe geloof? Het had er niets van. Wij weten, dat de Unie van Utrecht door
den Utrechtschen magistraat niet zonder geweld is doorgezet. En B u c h e l l zelf
verhaalt ons, dat, toen in hetzelfde jaar de magistraat den overeengekomen
Religievrede wederrechtelijk te niet deed, hij dit niet waagde zonder vooraf bezetting
ingenomen te hebben: een klaar bewijs, dat de meerderheid der ingezetenen niet op
zijne hand was. Zeker, het is waar, dat de magistraat, grootendeels behoorend tot de
gematigde partij van H u b e r t D u y f h u y s , de buitensporigheden der Calvinisten,
die vooral in den Leycesterschen tijd dreven tot allerlei geweld, geenszins billijkte.
Maar men is toch geneigd zich af te vragen, hoe het mogelijk is geweest, dat de
regeering zich heeft laten meeslepen door de drijvers, terwijl de meerderheid der
burgerij zonder twijfel nog trouw gebleven was
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aan het oude geloof. Stellig ontbrak het de behoudende partij aan moed; want nog
lange jaren nadat de Hervorming te Utrecht getriumfeerd had, vinden wij duidelijke
sporen, dat het volk ijverig was voor het oude geloof. In 1590 werden eenige vrouwtjes
gepand, die op de plaats der H. Sacramentskapel zaten te bidden. In 1593 werd een
menigte menschen opgepakt, die in den Kerstnacht de mis bijwoonden in het
Minderbroeders-klooster. In het volgende jaar moest de magistraat optreden tegen
bijgeloovige praktijken op de scholen; de stille missen, gevierd in de huizen van
verschillende aanzienlijke burgers, hadden grooten toeloop. In 1596 was alles in het
begijnhuis van St. Agnes nog ingericht op Roomschen voet: eene jonge dochter uit
eene aanzienlijke familie vluchtte er heen om non te worden. Toen men twee jaar
later het altaar in het H. Kruisgasthuis wilde afbreken (het wonderdoende kruis was
reeds vroeger weggenomen), liepen vrouwen te hoop en trachtten het te verhinderen.
Kort daarna was er groot schandaal in de abdij Oudwijk. Men wilde de nieuwe
regeling van de jufferenstiften doorvoeren, en eischte dus van de abdis afgifte der
eigendomsbewijzen van het gesticht. Zij weigerde en werd beboet; haar afgepande
goederen werden in het openbaar verkocht. Maar niemand wilde bieden, zoodat het
goed voor eene kleinigheid verkocht werd. Terwijl de executie plaats heeft, is het
dochtertje van Wa l r a v e n P i e c k , van aanzienlijke familie, ten bezoek bij de
abdis; als het kind de opschudding hoort, wordt het bevreesd en begint te schreien;
de moeder, in het gebouw aanwezig, snelt toe en valt flauw. Men boodschapt het aan
den vader; heer Wa l r a v e n loopt naar de abdij en, buiten zich zelven van drift,
raast hij tegen de Staten en den magistraat. Maar als dit aan de heeren geboodschapt
wordt, dagvaarden zij den schuldige, die het veilig vindt de stad te verlaten. Dit
curieuse geval viel voor te Utrecht in het jaar 1598, en wie het overweegt, zal zich
verbazen, dat in dien tijd, terwijl men in vollen oorlog was met Spanje, de
voorstanders van het oude geloof, die althans buiten de provincie Holland stellig de
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meerderheid hadden en in hunne rijen bijna alle aanzienlijken telden, geen middel
hebben weten te vinden, om de zaak, die hun dierbaar was, te doen triumfeeren. Maar
zij hielden zich rustig; zij bepaalden er zich toe te wenschen, dat er vrede kwam met
Spanje, - te razen tegen hen, die aan de mogelijkheid van vrede niet geloofden - en
zich in de handen te wrijven, wanneer een kettersche predikant zich op zijne beurt
vergreep tegen de goede zeden.
Onze B u c h e l l zou stellig niet anders gedaan hebben dan zijne oude
geloofsgenooten, als hij nog aan hunne zijde had gestaan. Maar dat deed hij niet: wij
weten, dat hij omstreeks 1590 was overgegaan tot de partij van het nieuwe geloof,
aanvankelijk wellicht uit politiek, meer en meer uit overtuiging. Toch geeft hij van
het voorgevallene een trouw en, naar het schijnt, vrij onpartijdig verhaal. Reeds toen
hij een jaar oud was, begon de storm, die den ouden godsdienst vernietigen zou, op
te steken: hij verhaalt op dat jaar (1566) van eene samenkomst der gereformeerden
buiten Amsterdam en van eene preek in de voorstad, die de raad vruchteloos trachtte
te verhinderen. Al sinds eeuwen was Nederland het terrein geweest, waar de Duitsche
en de Fransche invloeden elkaar ontmoetten: zoo ook thans. Het revolutionaire
Anabaptisme, dat hier min of meer tehuis was, was spoedig bedwongen geworden.
De Duitsche invloed had toen het kalmere Lutheranisme gebracht, zonder ernstige
beroering te veroorzaken. Nu kwam op hare beurt de Fransche strooming met het
Calvinisme, dat heftiger was en de gemoederen onzer zuidelijke broeders had in
vlam gezet: dadelijk gaf het aanleiding tot botsingen. Maar toch liet het de
bisschopsstad, naar het schijnt, voorloopig koel: onze B u c h e l l spreekt er na de
eerste bewegingen jaren lang niet over. Maar ondertusschen heeft de beweging toch
blijkbaar in stilte voortdurend terrein gewonnen. Vooral sedert de Pacificatie: wij
vernamen reeds, hoe in 1578 een Jezuïtenpreek verboden werd uit vrees voor
opschudding. En sedert de Unie (1579) neemt de beweging snel toe. Bij eene
katholieke begrafenis raakt het volk in opschudding; in het volgende jaar (1580)
wordt reeds in den Dom zelf
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tweemaal gepreekt; spoedig vernemen wij dan, hoe de consistorialen het den
magistraat lastig beginnen te maken. Zij trachten de Libertijnen van de St.
Jacobsparochie tot hunne leer over te halen; werkelijk weten zij het zoover te brengen,
dat de predikant E r a s m u s B a c k e r , die het hun niet naar den zin maakt, vervangen
wordt en de stad verlaat (1582). Te Montfoort trachten zij de katholieke
godsdienstoefening te verstoren en den pastoor gevangen te nemen, en als het
volgende jaar de oude burggraaf van Montfoort overlijdt, preekt hun leider Ds.
H e l m i c h in het stadje. Den katholieken nieuwen burggraaf gelukt het, althans een
gematigden predikant te doen aanstellen; maar na drie jaren moet deze het veld
ruimen.
In den Leycesterschen tijd, als de heftige Zuid-Nederlandsche vluchtelingen den
baas spelen te Utrecht, begint dan de triomf der Calvinisten, die in alles den toon
geven en in de oude bisschopsstad eene hervorming doorvoeren, die denken doet
aan het régime van S a v o n a r o l a te Florence. Alle publieke vrouwen worden de
stad uitgezet; de kermis wordt afgeschaft, ja het dansen verboden. De volksgebruiken
op St. Maartensavond (10 November) - klokgelui en het loopen der straatjongens
met brandende fakkeltjes - wordt verboden als afgoderij, en (heuchelijker gevolg!)
bij het straffen van misdadigers eischen de predikanten zachtere praktijken.
Maar dit alles duurt slechts enkele jaren; zoodra L e y c e s t e r vertrokken is, komt
de reactie: sedert 1588 vieren de straatjongens weer den St. Maartensavond met
hunne fakkeltjes, en het is weer kermis te Utrecht als te voren. Maar dadelijk beginnen
de Calvinistische predikanten dan ook weder het verzet: Ds. H e l m i c h dondert van
den preekstoel tegen den magistraat, die de tegenpartij gevangen houdt. De regeering
verdedigt zich: de predikant wordt gedagvaard, zijn collega M o d e d verbannen; in
1590 worden de vergaderingen der consistorialen verboden. Maar het verzet houdt
aan: men vindt schimpverzen tegen den magistraat aangeplakt op de kerkdeur;
niettegenstaande het verbod blijven de consistorialen afzonderlijk vergaderen
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en vermijden zij de openbare godsdienstoefeningen der Libertijnsche predikanten,
die niet wettig aangesteld heeten.
Blijkbaar maakt de tegenstelling tusschen de partijen veel gerucht. Als
C o o r n h e r t , de Haarlemsche notaris, in 1590 komt te overlijden, wijdt B u c h e l l
aan hem, als den vader der Libertijnen of Perfectisten, eene geheele bladzijde van
zijn dagboek. Zijne leer, dus verhaalt hij, telde veel volgelingen te Haarlem en te
Gouda. Hij was een verstandig man, die niet hechtte aan eene zichtbare kerk of aan
de sacramenten; maar hij was ook een onrustige geest, tot tegenspreken geboren.
Wij krijgen den indruk, dat reeds toen voornamelijk de ‘cleyne luyden’ de kracht
waren van het democratische Calvinisme: B u c h e l l verhaalt ons van een
handwerksman te Gorinchem, die ijverig met hem disputeerde over de predestinatie.
Wij weten daarentegen reeds, hoe het gesteld was in het gezin van den baron Va n
B o x t e l , en wij herinneren ons daarbij het aardige verhaal van den Remonstrantschen
predikant, die eenmaal eene audientie had bij de twee patronen van het Calvinisme,
prins M a u r i t s en zijn neef W i l l e m L o d e w i j k , en, door den eersten bespot
om zijn ijveren voor de predestinatie, den graaf moest te hulp roepen om te getuigen,
dat dit juist de leus was zijner tegenpartij. Hooger stond B u c h e l l 's andere patroon,
de heer v a n B r e d e r o d e : allerminst een dogmaticus, spotte deze met de lieden,
die de preek van een heterodoxen predikant vermeden. ‘Als morgen’, zeide hij, ‘een
Jezuiet of een Wederdooper den preekstoel bestijgt, zal ik er niets tegen hebben, naar
hem te luisteren en aan te nemen wat mij goed schijnt, te verwerpen wat mij niet
behaagt.’ Maar zulk eclecticisme was natuurlijk den consistorianten, die de libertijnen
steeds lastig vielen over hun afkeer van eene confessie, een gruwel. Onze B u c h e l l
zelf ging als jongeling nog vrij wat verder in de hetorodoxie: in 1588, toen hij 23
jaar oud was, verhaalt hij, hoe hij eens, toen hij niet slapen kon, om den tijd te
verdrijven met zijn vriend G e r a r d R u m p s t een dispuut op touw zette over de
onsterfelijkheid der ziel. R u m p s t hield het met de onsterfelijkheid; maar
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onze vriend hield vol, dat de ziel, als door God geschapen, een begin moest hebben
en dus ook een einde. Dergelijk lichtzinnig gepraat schijnt mij teekenend. B u c h e l l
was toen, voor zoover wij weten, nog katholiek, en het is wel kenmerkend, dat de
jonge man, die later een drijver zou worden in de kerk, destijds, toen hij met den
godsdienst nog geen ernst gemaakt had, zóóver ging. Wonderbare tegenstellingen!
Terwijl een ambachtsman zich verdiept in de questie der predestinatie, terwijl wij
moeten aannemen, dat het volk nauwelijks aan iets anders dacht dan aan godsdienstige
vraagstukken, vindt een jong mensch van studie het gepast, om den tijd te korten, te
twijfelen aan de onsterfelijkheid der ziel!
Maar er zijn meer feiten, die ons verbazen om de onverschilligheid, die er uit
spreekt. In 1581 was er te Vianen een Calvinistisch predikant; er breekt eene epidemie
uit in de stad, de predikant maakt bezwaar de kranken te bezoeken. Maar die van
Vianen weten raad: zij wijzen den man de stad uit en beproeven hun geluk met een
Lutherschen predikant! Te Woerden gaat het eenige jaren later (1593) juist andersom:
men verwerpt er de Luthersche confessie en neemt de Calvinistische aan; en dit
geschiedt alleen, omdat de slotvoogd het zoo begeert! En ook de weggezonden
predikanten troosten zich gemakkelijk: B u c h e l l ontmoet er een, die eenvoudig
arts geworden is.
De oude middeleeuwsche godsdienst was dus, voordat de eeuw ten einde was, wel
niet verlaten, maar toch op den achtergrond gedrongen en in de openbare schatting
vervangen door een godsdienstvorm, dien men zuiverder achtte. Maar de verandering
is geen gevolg van meer ontwikkeling, van hoogere beschaving: op andere gebieden
blijven de aanhangers der Staten hardnekkig vasthouden aan hetgeen zij hadden
geloofd als onderdanen van den Spaanschen koning. Er is in de denkbeelden van
deze 16e eeuwers allerlei, dat ons volkomen vreemd is en ons den indruk geeft, dat
wij nog te doen hebben met eene zuiver middeleeuwsche maatschappij. Onder de
boeren van Baarn en Soest hooren wij, dat van ouds de gewoonte bestaat,
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om alle goederen na te laten aan den eerstgeborene; terwijl zij, die dit gebruik niet
wenschen te volgen, het goed voor eene kleine som kunnen loskoopen, om het
gelijkelijk tusschen hunne kinderen te verdeelen. Zonderling gebruik, blijkbaar
overgebleven uit een overouden toestand, toen de familieband veel sterker was dan
thans en toen op den eerstgeborene, het hoofd van het geslacht, dan ook de
verplichting rustte, om zoo noodig het geheele gezin te onderhouden. - In 1594 bericht
B u c h e l l ons, dat bij ordonnantie der Staten het erfrecht van neven en nichten op
de nalatenschappen hunner ooms en tantes wordt ingevoerd. Tot nog toe waren dus
de goederen vererfd volgens den letter van den rechtsregel ‘'t Naeste bloet Erft het
goet’ en de broeders en zusters werden geacht de neven en nichten (kinderen van
vooroverleden broeders en zusters) uit te sluiten. Ons schijnt de billijkheid van het
representatierecht volkomen duidelijk; maar voor het minder ontwikkelde
rechtsbewustzijn der 16e eeuwers was juist de oude toestand blijkbaar evident
rechtvaardig. - Een ander voorbeeld van denzelfden strijd van begrippen. Het huwelijk
van een weduwnaar met de zuster zijner overleden vrouw, dus merkt B u c h e l l
eenmaal terloops op, strijdt met goddelijke en menschelijke wetten; wij voor ons
achten het integendeel natuurlijk, dikwijls gewenscht, en alleen de Engelschen (bij
wie ook het eerstgeboorterecht nog in zwang is) hechten nog aan dit vooroordeel,
gevolg van het middeleeuwsche kerkrecht.
Luistert nog even naar een aardig verhaal uit het jaar 1598, dat B u c h e l l ons
mededeelt. Een knappe en sterke jongen uit de Weerd, in slecht gezelschap geraakt,
had verschillende misdaden gepleegd en was tot de galg veroordeeld. Maar de buren
van de Weerd vinden het geval hard en komen tusschen beiden. Zij grijpen een oud
en bijna vergeten gebruik aan om den schuldige te verlossen. De misdadiger wordt
door de gerechtsdienaars en den beul geleid naar het schavot op het Vreeburg, waar
alles voor de executie gereed is. De strop hangt reeds aan de galg, de ladder staat
klaar; terwijl de jonge man geboeid onder
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de galg staat, wordt volgens oude gewoonte een psalm aangeheven. Maar plotseling
verschijnt op het tooneel een aardig jong meisje van achttien jaar, getooid met eene
bloemkrans als eene bruid; als de psalm gezongen is, vraagt en verkrijgt zij den
jongen boef ten huwelijk. De predikant, die bij de executie zou tegenwoordig zijn,
verbindt zonder omslag het paar in den echt, ten overstaan van den hopman, onder
wien de jonge man gediend heeft. De menigte zendt gebeden op voor het jonge paar,
en het geval loopt af onder het handgeklap der gerechtsdienaars. - Een aardig
tafereeltje, niet waar? Én het is ook niet moeielijk, het geval te idealiseeren door te
verklaren, dat men den jongman eene laatste kans wilde laten, om, verteederd als hij
zijn moest door dankbaarheid aan het schoone kind dat zijn leven gered had, dat
leven te beteren en verder te wijden aan haar. Toegegeven! Maar welk eene opvatting
van straf en gerechtigheid moet toch wel het volk gehad hebben, dat het leven van
een veroordeelde afhankelijk wilde maken van de gril van een jong meisje, dat wel
gaarne een knappen echtgenoot had!
Zonderlinge denkbeelden inderdaad! Maar toch, ook op dit gebied breken zich in
de grauwheid der verouderde middeleeuwsche toestanden nu en dan zachtere
gevoelens baan, voorboden van een nieuwen tijd, die ging aanbreken. Toen eene
Utrechtsche verwersvrouw zich in 1596 in eene bui van melancholie verdronken
had, vermeldt B u c h e l l met ingenomenheid, hoe de ongelukkige niet meer als eene
misdadigster onder de aarde gestopt, maar fatsoenlijk begraven is, daar hare ziekte
als verontschuldiging gold voor hare daad. Eenige jaren vroeger wordt iemand, die
het lijk van een vriend van het rad genomen en begraven had, gevat; hij zal ter dood
veroordeeld worden. ‘Terecht,’ zegt B u c h e l l , ‘want hij verhinderde de justitie, en
de expositie der lijken strekt ten afschrik voor andere misdadigers.’ Maar de
overweging komt toch bij hem op, of de zaak wel geheel in den haak is: immers de
jurist P a u l u s heeft zelf gezegd, dat de lijken der veroordeelden begraven moeten
worden. Nog sterker spreekt een ander
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verhaal. Het geldt een geval van kleptomanie; als hij het verteld heeft, schrijft
B u c h e l l eenige beschouwingen neer over het straffen van diefstal. Het feit werd
van ouds gestraft met den dood; maar de wet gelastte dit niet en de bijbel strafte den
dief slechts met vijfdubbele boete: was het dan niet beter, om, zooals de predikanten
leerden, zich te onthouden van overmatige strengheid, - te meer daar sommigen
beweerden en met citaten van juristen trachtten te bewijzen, dat diefstal uit noodzaak
geoorloofd was?
Voorboden van een nieuwen tijd noemde ik zulke uitingen. Maar het waren nog
slechts enkele, geheel op zich zelf staande symptomen; afdoende verbetering van
het geestelijk peil der natie was slechts te wachten van goed onderwijs. En daarmede
was het nog op het laatst der 16e eeuw allertreurigst gesteld. Bijzonder interessant
is hetgeen B u c h e l l ons over deze toestanden leert. Hij verhaalt ons zeer uitvoerig
van zijne vroegste vorming, letterlijk van zijn eerste levensjaar af. Onmiddellijk bij
zijne geboorte werd het kind gebracht bij eene min, de vrouw van een schoenmaker;
later kwam het bij de vrouw van een metselaar, nog later bij die van een kleermaker.
Zoo was dus de knaap tot zijn derde jaar besteed in burgergezinnen. Fransche zeden!
zal men zeggen; het kan zijn, maar het is ook mogelijk, dat de oude kanunnik van
St. Pieter, toen hem aldus op zijn 60ste jaar zijn eerste zoon geboren werd, van oordeel
is geweest, dat hij, hoe ingenomen ook met de geboorte van dezen stamhouder, zich
in huis behoorde tevreden te stellen met de drie dochters, die hij reeds bezat en zich
niet moest laten uit den slaap houden door het geschreeuw van zijn jongen
naamgenoot. Na drie jaren schijnt het kind echter weer thuis gekomen te zijn, wellicht
bij zijn stiefvader; met ingenomenheid herinnert hij zich nog, hoe hij op zijn vierde
jaar de kinderjurkjes verwisselde voor een jongensbroek. Reeds het volgende jaar
begon zijne opvoeding; de knaap leerde de letters en droeg ze steeds bij zich: een
tafeltje (of lei), waarop groote letters geschreven waren, bengelde steeds aan zijn
riem. Op zijn zevende jaar werd hij ter school gezonden, niet de gewone
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parochieschool, maar eene partikuliere school, niet ver van het huis zijner ouders,
bij de Brigittenbrug; naar het schijnt, was deze inrichting deftiger dan de gewone
school: onder de leerlingen waren althans drie jonkers Va n R e n e s s e v a n
M o e r m o n t . Daar leerde onze B u c h e l l wat men destijds gewoonlijk leerde op
de lagere school, die (naar eene mededeeling uit iets ouderen tijd) voornamelijk ten
behoeve van den koordienst was ingericht, omdat de schoolmeester der parochie met
zijne leerlingen gewoonlijk het koor vormde in de kerk. Doch ook op de partikuliere
school, waar dit doel toch niet op den voorgrond kan hebben gestaan, leerde onze
vriend aanvankelijk niet veel anders: het Onze Vader, het Av e Maria, het Confiteor;
later kreeg hij toch ook onderricht in het schrijven: hij herinnert zich nog, dat de
meester den kinderen inscherpte, om altijd ronde, zachte, doorzichtige, lange, niet
te dikke veeren pennen te kiezen uit den rechtervleugel van den gans. Het volgende
jaar vertrok de jongen naar eene andere partikuliere school; maar ook daar bleef hij
niet lang: zijne moeder was van oordeel, dat de meester te veel sloeg.
Op zijn achtste jaar was het toen reeds uit met de lagere school; onze aanstaande
student vertrok naar de Hieronymusschool. Ook toen weder bleef het kind niet thuis
bij zijne ouders, maar werd in de kost besteed. Ditmaal was het zeker niet de vrees
van zijn vader voor drukte; want de oude kanunnik was in 1573 gestorven, en reeds
vóór dien tijd was zijne bijzit in het huwelijk getreden. Voor de kinderen waren
echter door den vader, die hun zijn vermogen of althans een deel daarvan had
nagelaten, voogden aangewezen; een van hen, J a n B o g e r , die het vaderlijk erfdeel
beheerde, besteedde A e r n o u t in den kost bij zijn medevoogd P e t r u s C a m p ,
kanunnik van St. Pieter, waar hij twee jaren bleef. Eerst bezocht hij de achtste klasse
der Hieronymusschool, waar hij de beginselen der grammatica leerde, - zeer tot zijn
verdriet, hoewel de rector C r o m m i u s de kinderen nu en dan tracteerde op een
glas wijn, waarvoor zij zich telkens dankbaar moesten

Onze Eeuw. Jaargang 8

219
betoonen door het opzeggen van de spreuk: ‘Vinum modice sumptum acuit ingenium’
(de wijn, met mate gebruikt, scherpt het verstand). Reeds na vijf maanden verhuisde
de jonge leerling naar de zevende klasse; maar het duurde toen anderhalf jaar, voordat
hij de zesde bereikte. Trouwens de jongen had een repetitor voor het huiswerk, en
deze vond het aangenamer, zijn 10 jarigen pupil 's morgens in plaats van naar school
te brengen naar een der waltorens of naar het opene veld in Abstede, waar het vol
boomgaarden was voor de consumtie der stadbewoners, en daar met hem kaart te
spelen.
In October 1576 verhuisde het geheele gezin naar Arnhem, waar de stiefvader
eene aanstelling had gekregen; de jonge B u c h e l l bezocht ook daar het gymnasium.
Hij trof het daar niet: de rector was geleerd, maar een onzedelijk mensch, van wien
de knapen elkander schrikkelijke dingen vertelden. Doch niettemin, een jaar later
ging onze B u c h e l l , die op de Hieronymusschool niet had kunnen aarden, als primus
over naar de vijfde klasse. Hij schonk den rector toen volgens de gewoonte een
gouden en een zilveren muntstuk; de rector vereerde hem als prijs een boekgeschenk,
en de verheugde ouders richtten ter eere van hun knappen jongen een diner aan, dat
eenige dagen schijnt geduurd te hebben.
In 1579 keerde het gezin naar Utrecht terug: B u c h e l l deed examen voor de
Hieronymusschool, waar de bekende R e y n e r u s S a r c e r i u s toen rector was.
Ook hier werd hij in de vijfde klasse geplaatst, waar hij zijn onafscheidelijken vriend
J a n S t e v e n s s . d e W i t leerde kennen; daar begon hij de Latijnsche syntaxis
van M a c r o p e d i u s te bestudeeren, die nog geheel geschoeid was op de
voorschriften van den ouden M u r m e l l i u s , doch in 1599 als verouderd werd
afgeschaft en vervangen door de grammatica van Va l e r i u s , die gemakkelijker
was. Na eenige maanden werd onze B u c h e l l bevorderd tot de vierde klasse; daar
was het maken van Latijnsche verzen en de rhetorica aan de orde, terwijl ook de
studie van het Grieksch begon. Na een jaar werd de derde klasse bereikt,
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waar de studie der dialektiek een aanvang nam. Nog een jaar vertoefde hij op de
school; doch hij steeg niet hooger meer. Want hij getuigt het zelf: hij was toen een
onwillig leerling. Eerst toen hij ouder werd, begon hij behagen in de studie te
scheppen: ‘de boeken,’ verklaart hij niet zonder pedanterie, ‘hebben mij meer geleerd
dan mijne leermeesters.’
Zoo was onze jonge man dus op zijn zestiende jaar aangewezen op zijne eigene
studie. Wat had hij in al die jaren geleerd? Wij krijgen daarvan geen zeer gunstigen
indruk; het zijn nog de oude vakken van het middeleeuwsche studieprogram: de
zeven vrije kunsten, waarvan wij de grammatica, de rhetorica en de dialectica reeds
ontmoet hebben. Een repetitor in de Korte Smeesteeg moest toen het onderricht van
den knaap wat bijhelpen; zelf moest de leerling erkennen, dat hij in lang niets aan
het rekenen had gedaan, en daar hij zich voornam, om eene reis te doen naar Frankrijk,
begon hij het volgende jaar bij een Franschen meester ook die taal te leeren, waarin
zijne oudste zuster, in 1574 overleden, had uitgemunt, daar zij te Turnhout had school
gelegen1).
Na anderhalf jaar scheen nu onze jongeling genoeg voorbereid te zijn. Met Paschen
1583 vertrok hij ter stadie naar de jonge hoogeschool te Leiden. Hij zocht er een
kosthuis en slaagde spoedig gelukkig: voor f 125 in het jaar vond hij kost en inwoning
bij een kanunnik der Hooglandsche kerk, die verschillende studenten bij zich in huis
had. Maar slechts een half jaar bleef hij daar: het blijkt niet, dat hij veel geprofiteerd
heeft. Van de professoren kreeg hij geen bijzonder gunstigen indruk: hij verhaalt
ons, dat zij er op uit waren, om het aantal hunner collega's te beperken, om het bedrag
der te verdeelen emolumenten te verhoogen. En van de studenten deelt hij niets mede
dan een oproer van de theologanten, dat ten gevolge had, dat eenigen hunner door
den beul werden gegeeseld, - eene operatie, waartegen zij voornamelijk bezwaar
maakten,

1) Zie over Fransche pensions in dien tijd: P i r e n n e . III p. 316.
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omdat het vrije studenten onwaardig scheen, zich voor een stads-ambtenaar te
ontblooten; waarom zij een dier ambtenaars eenvoudig doodsloegen en uit de stad
vluchtten. Vriendelijke toestanden! Doch onze B u c h e l l werd er niet door gehinderd;
want na een half jaar moest hij om een proces met zijn voogd naar Utrecht, en toen
dit was afgeloopen, wilde hij wel weer naar Leiden terug; maar hij vernam, dat zijn
huisheer, slachtoffer van het ‘gevaarlijke’ 63ste levensjaar, overleden was: zoo scheen
het dus thans een gunstig oogenblik, om zijn plan uit te voeren en in het buitenland
verder te gaan studeeren. Die wensch bepaalde zijne keus: in Februari 1584 vertrok
hij naar de universiteit van Douay; dat hij, kersversch aangekomen uit het
protestantsche Leiden, zich in de katholieke universiteit van Douay wat misplaatst
moest gevoelen, schijnt hem niet bezwaard te hebben.
Zijn stiefvader begeleidde den jongen student naar Dordrecht; daar vond hij den
bode der universiteit, die de Noord-Nederlandsche studenten, die zich daar verzameld
hadden, naar Douay zou brengen. Veertien dagen duurde de reis, die grootendeels
te voet werd afgelegd (nu en dan voor een korten tijd in een gehuurden wagen);
eindelijk kwam hij gezond en wel aan. Anderhalf jaar bleef hij in de stad, waar hij
zich dadelijk bij een burger in den kost besteed had. Maar over de onderwijstoestanden
oordeelde hij niet gunstiger dan over de Leidsche. De kanselier der universiteit,
hoogleeraar in de theologie, was eene imposante verschijning; hij had een baret op
het hoofd, en als hij zich bij plechtige gelegenheden op straat vertoonde, liepen de
pedellen der faculteiten met hunne zilveren scepters voor hem uit. Maar weinig
beminnelijk was hij: B u c h e l l beschrijft hem als trotsch, pompeus, schijnheilig en
hebzuchtig, ‘zooals dat soort menschen altijd is’, voegt hij er uit de hoogte bij. De
repetitor, die B u c h e l l en eenige andere jongelieden tehuis in de Instituten
onderwees, bleek geen groot geleerde: als er iets te verklaren was, dat de jongelui
niet begrepen, was hij er dadelijk bij met de bewering, dat men juist dit niet behoefde
te weten om zijn
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brood te verdienen. Zoo hielpen de jongelui dus zich zelven: de baccalaurei in de
rechten hadden een dispuutcollege opgericht, waarin zij zich onder voorzitting van
den knapste hunner, die als deken fungeerde, oefenden voor de praktijk. Maar men
promoveerde zelden, althans in de rechten en de medicijnen, om de hooge kosten.
Over het studentenleven te Douay verhaalt B u c h e l l aardige bijzonderheden.
De meeste studenten, althans de theologanten, schijnen bij elkaar gewoond te hebben
in zoogenaamde colleges, evenals thans nog de Engelsche studenten. Behalve het
Jezuïtencollege, worden twee colleges vermeld, wier leden op gezette tijden comedies
opvoerden; de voorstellingen, die B u c h e l l bijwoonde, hadden beiden betrekking
op de stichting van abdijen te Douay. Als een nieuwtje vermeldt B u c h e l l de
pogingen van eenige studenten, die uit Keulen kwamen, om den daar gebruikelijken
groentijd ook te Douay in te voeren; naar hun zeggen, was dit gebruik aan de Duitsche
akademies reeds meer dan drie eeuwen in gebruik; de voorstanders beweerden zelfs,
dat het reeds ten tijde van A r i s t o t e l e s bestaan had. Maar B u c h e l l oordeelde,
dat het groenwezen met zijne mysteriën, die op de ontgroening betrekking hadden,
een zot en barbaarsch gebruik was; en hij vermeldt met nadruk, dat hij ontgroenden
gesproken heeft, die zeer ten onrechte beweerden, dat zij alle ruwheid en pedanterie
hadden afgelegd.
Het aardigst zijn B u c h e l l 's mededeelingen over de broederschap der Utrechtsche
studenten te Douay, die in 1584 op nieuw werd opgericht op aanzetten van
B u c h e l l 's repetitor, een Amersfoorter, die met zijne stadgenooten den baas speelde
in het gezelschap, tot niet geringe ergernis van de Utrechtenaars. De vereeniging was
geschoeid op de gewone leest der middeleeuwsche broederschappen en had ook
ongeveer hetzelfde doel. Alleen Stichtenaars worden als leden opgenomen; wie geen
lid worden wil, wordt geboycot. Ook de professoren en doctoren uit het Sticht zijn
leden. Armen betalen geene contributie; adellijken of die daarvoor gehouden willen
worden,
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betalen daarentegen dubbel. Jaarlijk op St. Maria Magdalenendag (den grooten
feestdag in den Utrechtschen Dom) en op den naamdag van den Stichtschen patroon
St. Maarten werden er diners gegeven, waarbij de doctoren, de priesters en de
adellijken bovenaan zaten; dan werden de statuten gelezen en de bestuurders gekozen.
Zorg voor de zieke en doode leden was een van de hoofddoeleinden der broederschap;
men moest de zieken geregeld bezoeken, bij hen waken en bij alle begrafenissen
tegenwoordig zijn. Ieder, die een graad haalde, gaf eene bijdrage aan de kas. De bode
van het college, op wien B u c h e l l schertsend de spreuk toepaste van den Prediker:
‘Nequiter humiliat se et interiora ejus sunt plena dolo’ (hij stelt zich arglistiglijk aan
als nederig; maar zijn binnenste is vol bedrog), ging maandelijks op reis, om de
brieven der jongelieden in het vaderland te bezorgenl1)) een tegelijk de nieuwe
studenten af te halen, - een tocht vol gevaar, want in B u c h e l l 's dagen werd de
ongelukkige, wien ook de Noord-Nederlandsche machthebbers niet recht vertrouwden,
tweemaal met zijne vrouw en al zijne studenten aangehouden en gevangen gezet, als
overbrenger van staatsgevaarlijke correspondenties.
In Juni 1585 vertrok B u c h e l l met een paar vrienden naar Parijs. En toen was
het voorloopig uit met de studie. Eerst acht jaren later, toen hij, met het oog op zijne
huwelijksplannen, het wenschelijk achtte eene positie te verkrijgen, vertrok de jonge
man, die tijdens zijn verblijf te Douay met naieve pedanterie had neergeschreven,
‘dat hij schaamte en spijt gevoelde, geboren te zijn in eene eeuw, waarin men niets
wilde leeren dan ter bevrediging van eerzucht en winstbejag,’ andermaal naar het
moderne Leiden, om er een graad te halen. Ditmaal slaagde hij naar wensch; zijn
succes kan ons verbazen, want reeds na een verblijf van zes weken promoveerde hij.
Uitdrukkelijk teekent hij aan, dat hij na zijn examen aan elken examinator een pond
Vlaamsch (f 6. -) moest betalen; terwijl de promotie hem kostte f 46.- aan den
secretaris der akade-

1) Dit deed hij zelfs nog in 1664: zie de Briefwisseling der gebr. Va n d e r G o e s . I. p. 200/1.
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mie, f 3.- voor het zegel en een daalder voor elken pedel. Het wil ons schijnen, dat
de voor dien tijd zeer hooge kosten voor sommigen een beletsel kunnen geweest zijn
om te promoveeren; maar dat zij daarentegen min of meer kunnen hebben
medegewerkt, om aan personen, die niet bijzonder bekwaam waren, toch den
doctorshoed te bezorgen.
De indruk, dien wij behouden van den studiegang van dezen Oud-Hollander, die
als geleerde carrière maken zou, is niet zeer gunstig. Maar als verzachtende
omstandigheid mogen wij aanvoeren, dat B u c h e l l nooit van de rechten gehouden
heeft en dat hij eigenlijk alleen iets gevoelde voor de historische en artistieke vakken,
waarvan hij aan de hoogescholen dier dagen absoluut niets vernam. Het onderwijs
aan de gymnasia, waar eeuw in eeuw uit de in de middeleeuwen stereotype vakken
van het trivium en het quadrivium werden beoefend, moet destijds ongemeen
vervelend zijn geweest. Toch was het daarheen, dat, eene eeuw voor B u c h e l l 's
tijd, de scharen der weetgierige jongelieden stroomden, wanneer een leeraar door
geestvolle interpretatie der antieke schrijvers naam maakte; zoo werd door den
enormen toeloop, dien de lessen kregen, de school eener kleine stad voor één
menschenleeftijd soms plotseling verheven tot een brandpunt van geleerdheid en
beschaving. Maar thans, nu een nieuwe tijd begonnen was, was men daarmede niet
meer tevreden; overal zag men in het opstrevende land, waar de natie wakker werd,
plannen opduiken, om te voldoen aan den dorst naar betere kennis, die de menschen
bezielde. De Nederlandsche akademies, die B u c h e l l bezocht had, waren beiden
nog zéér jong: koning P h i l i p s had die te Douay gesticht in 1562 om de ketterij
tegen te gaan, de kettersche Staten van Holland hadden daartegenover in 1574 Leiden
gesteld. En twintig jaren later trad het sticht Utrecht op zijne beurt op. In 1593 legden
de Staten van Utrecht, om de studie der godgeleerdheid te bevorderen, beslag op de
Utrechtsche St. Paulusabdij, die bijna uitgestorven was; zij stichtten er een seminarie
en plaatsten er dertig alumnen in, die de rijke inkomsten der abdij, volgens het begrip
der tijden,
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nuttiger en godzaliger zouden besteden dan de monniken hadden gedaan. In het
volgende jaar gaf de magistraat van het kleine Amersfoort blijk van veel grootere
plannen: uit eigene beurs stelde hij professoren aan, die colleges openden in de
rechten, de philosophie en de geschiedenis, en die dus de Utrechtsche inrichting zeer
doelmatig aanvulden. Maar weder een jaar verder bleek de Utrechtsche magistraat
op zijne beurt aan de kleinere stad een vlieg te willen afvangen. Plannen waren
aanhangig, om den beroemden C a s a u b o n uit Genève naar Utrecht te ontbieden
en hem daar eene aanstelling te geven. En al ging ook dit plan niet door, spoedig
vernam men, dat aan de Hieronymusschool verbonden zouden worden voorlezingen
over de Instituten door den vroegeren rector S a r c e r i u s , terwijl des Zondags een
der leeraren het evangelie zou voorlezen en verklaren; de kapel van het St.
Hieronymushuis werd daartoe ingericht als auditorium. Ook een zekere H e n r i c k
W i l t , leerling van L i p s i u s , kondigde colleges aan over S a l l u s t i u s en zijn
Catilina, naar men meende op aandrijven van hooger hand.
Zoo deed overal de behoefte aan betere kennis het gehalte van het onderwijs
verbeteren; zoo werd de stichting der Utrechtsche hoogeschool voorbereid in een
tijd, toen bijna elke provincie van de jonge Republiek zich kon beroemen op eene
inrichting van hooger onderwijs, bescheiden brandpunt van geleerdheid en beschaving.
Er was behoefte aan zulke brandpunten. Ons volk, ontwakend tot nieuw leven,
voelde in zich ook den dorst naar kennis; met hartstocht wierp het zich op het nog
onbekende veld en grasduinde in de studie der beroemde oudheid, die elders reeds
lang de geesten had geboeid. Onze B u c h e l l zelf is daarvan een merkwaardig
voorbeeld. Wel zonderling doet het aan, midden in onzen Tachtigjarigen krijg iemand
te ontmoeten, zóó geheel staande buiten de zaken, die, naar wij meenden, destijds
alle hoofden en harten geheel vervulden. Bijna ongeloofelijk is zijne kalmte: terwijl
de vijand gelegerd is op enkele uren buiten Utrecht en het verblijf op het platteland
verre van veilig kan heeten,
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zien wij onzen jongen man met zijn onafscheidelijken J a n S t e v e n s s . d e W i t
archeologische excursies doen, om de Romeinsche overblijfselen op den Hoogewoerd
op te nemen of met een anderen vriend een uitstapje organiseeren naar den burg te
Vechten, waar alweder Romeinsche vondsten hem lokken. Het is eene ware passie.
Te Woerden en te Wassenaar zoekt hij naar Romeinsche oudheden; te Leiden vindt
hij eene marmeren tafel met eene Latijnsche inscriptie, in het klooster Sion eenen
Romeinschen mijlpaal. Hij geeft eene afbeelding van het ijzerwerk, dat in de ruïnes
van den Brittenburg gevonden is, en hij herinnert zich, dat hij reeds op zijn dertiende
jaar Romeinsche oudheden heeft gezien te Nijmegen. En hij stond niet alleen: een
jonge Hollander, P h i l i p s v a n W i n g e n , trekt in 1592 naar Florence, speciaal
om antiquiteiten te verzamelen. Zekere A b r a h a m v a n G o i r l e , die raad was
geweest van den graaf van N i e u w e n a a r en die zich daarom beroemde, dat hij
alleen eene goede geschiedenis der Leycestersche beroeringen te Utrecht zou kunnen
schrijven, had in 1597 te Delft een geheel kabinet met Romeinsche antiquiteiten
bijeengebracht. En een goudsmid A r n o l d v a n M e u r s vond een bestaan,
uitsluitend door het namaken van antieke ringen en munten. Ja, B u c h e l l verhaalt
ons van een litterairen oorlog tusschen S c a l i g e r en M u r e t u s , omdat de laatste,
om den ander op de proef te stellen, eene valsche antieke inscriptie had doen begraven
en daarna aan hem had verkocht.
Inderdaad, wij zien vreemd op van zooveel hartstocht voor de klassieke oudheid
op dit oogenblik, toen men hier de klassieken toch nog betrekkelijk weinig kende en
toen men allicht zou meenen, dat de zorgen der praktijk den menschen geen rust
zouden hebben gelaten voor kalm verzamelen en voor ijverig studeeren. Maar niet
alleen de klassieke oudheid trok de aandacht, al gold zij als de hoogste studie: niet
zonder verwondering hooren wij daarnaast door B u c h e l l ook met waardeering de
toen zoo verachte middeleeuwsche zaken vermelden. Hij spreekt van de overbrenging
eener schilderij van M a b u s e van het
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slot Duurstede naar de Statenkamer, en hij vindt het de moeite waard te verhalen,
dat de geschriften van den nog niet vergeten P h i l i p p u s à L e y d i s aanwezig zijn
in de Leidsche bibliotheek. Als onze vriend te Amsterdam komt, gaat hij de
schutterstukken zien in den doelen, en hij roemt bijzonder de schilderijen van D i r c k
B a r e n t s s . Aan A b r a h a m B l o e m a e r t , den Utrechtschen schilder, wijdt hij
eene paragraaph; als een van diens leerlingen J a n L u c a s s . v a n d e P o l l eene
studiereis onderneemt, dan roemt hij dien als een jongeling van veel verwachting,
terwijl hij met leedwezen het overlijden vermeldt van den thans vergeten
portretschilder R o e l o f W i l l e m s s . v a n C u l e n b o r c h .
Inderdaad krijgen wij den indruk, dat reeds toen, op het einde der 16e eeuw, het
artistieke verkeer in de Noorlijke provinciën druk werd en levendig. Te Delft, waar
de schilder M i e r e v e l t en de bronsgieter W i l l e m D a n i e l s s . v a n Te t r o d e
leefden, was een rijke brouwer gevestigd A p e r t F r a n c e n , die vroeger zelf schilder
was geweest en thans een museum had bijeengebracht van kunstvoorwerpen,
antiquiteiten en versteende voorwerpen; terwijl ook de tapijtwever F r a n s
S p i e r i n g , wiens werkstukken wel f 26 de vierkante el golden en die door
P o u r b u s zelf geportretteerd was, er ijverig werkte naar teekeningen van den
Haarlemmer K a r e l v a n M a n d e r , wiens modellen ijverig gevolgd werden door
kunstenaars van alle vakken. Te Utrecht wordt een beeldhouwer Mr. F r a n s vermeld,
terwijl de goudsmeden zich daar sterk genoeg voelden, om zich in 1597 af te scheiden
van de smeden en een afzonderlijk gild te vormen, dat zich op het Bisschopshof zelf
een vergaderlokaal veroverde. Te Amsterdam worden de graveurs J a c o b d e
G e y n en J o h a n n e s M u l l e r genoemd; hunne kunst is zóó beroemd, dat een
monnik heel uit Verona hierheen komt om zich in het vak te bekwamen.
Zoo bloeide te midden van de rampen van den oorlog de kunst op het hoekje gronds
aan de grens van den oceaan, te midden van bewoners, die nog kort te voren ruw
waren geweest en onbeschaafd. De belangstelling ont-
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waakte en kondigde de glorie aan van onze 17e eeuw. Maar toch nog slechts hier en
daar; inderdaad vinden wij nu en dan sporen van hoogere beschaving, maar de reden
van het verschil was allicht voornamelijk te vinden in het feit, dat juist in dezen tijd
de omstandigheden de vroeger zoo geïsoleerde Noord-Nederlanders voor het eerst
in gedurige aanraking brachten met hunne hooger beschaafde naburen. Want geen
toeval moet het heeten, dat juist onze held, die kan gelden als type eener toen in deze
streken zeldzame beschaving, gevormd was door druk verkeer met buitenlanders op
de verre reizen, die hij herhaaldelijk ondernam, - voorbeeld van de tochten, door de
rijke koopmanszonen der 17e eeuw ondernomen, om hunne opvoeding te voltooien
in hooger beschaafde streken.
Hoogere beschaving, dat behoefden onze 16e eeuwsche voorouders. De tafereelen,
door onze schilderschool nog in eene latere periode in beeld gebracht, doen het ons
vermoeden; het journaal van onzen B u c h e l l bevestigt het ten volle. Het einde der
16e eeuw was zeker geen gemakkelijke tijd om te beleven, vol zorgen en bezwaren.
Maar daartegenover ook, welk een genot hadden deze eenvoudige en weinig verfijnde
menschen! Telkens was er, ook voor het lagere volk, gelegenheid tot ontspanning
en uitbundige pret. Daar waren b.v. de groote markten, zooals de beroemde
Valkenburger paardenmarkt, die den indruk maakte van eene uitgebreide legerplaats
vol tenten, met kroegen ook, waar rijkelijk gedronken werd en waar tallooze lichte
vrouwen haar voordeel trachtten te doen met de algemeene uitgelatenheid. En welk
een genot leverde het ijsvermaak op den Amstel en op de Lek, als de jeugd op
schaatsen voortschoot langs de gladde baan, en honderden vrouwen en meisjes het
tooneel aanzagen! De winter van 1565, kort voor B u c h e l l 's geboorte, bleef in dit
opzicht nog lang in het geheugen, toen de Schelde voor Antwerpen dichtgevroren
was en tallooze tentjes droeg, waarin rijkelijk geofferd werd aan B a c c h u s en
Ve n u s .
Elke heuchelijke gebeurtenis gaf aanleiding tot een volksvermaak; dan brandden
vreugdevuren op den Dom-
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toren, de klokken luidden, kanonschoten werden gelost, en bij het licht der fakkels
bewoog zich eene dansende menigte op straat. In het voorjaar plantte het volk
meiboomen voor de woningen van den gouverneur en van andere aanzienlijken. Op
St. Maarten liepen jongens met brandende fakkels door de stad en werden de klokken
geluid ter viering van het feest van den ouden patroon van het Sticht. En te Alkmaar
deden den 12en Maart de kinderen de ronde, de jongens met stokken, de meisjes met
kransen van bloemen of klimop, al zingende:
‘Vrau, vrau, set u dochter te nayen,
Breeckt den draet, soe gaet sy drayen;
Geeft se naelt, schaer, draet, vingerhoet
En ellen, die se quellen moet.’

Maar het grootste feest was destijds de kermis. Wij herinneren ons nog de kermissen
onzer jeugd, waarvan die onzer dagen slechts de flauwe afschaduwing zijn; maar de
beschrijving van eene 16e eeuwsche kermis geeft toch eerst den vollen indruk van
het belang van het geval voor onze weinig verwende voorouders. Plechtig werd ze
in- en uitgeluid, zooals nog heden; maar de plechtigheid had toen eene ernstige
beteekenis: als de marktkruizen waren opgericht, had elke schuldenaar, elke
doodslager zelfs vrijen toegang tot de markt, zonder gevaar te loopen om door het
gerecht te worden lastiggevallen. Scharen volks stroomden dan ook toe, om mede
te genieten van de aanstekelijke vrolijkheid der volksmenigte, en om te zien alles,
wat er dan te kijk werd gesteld.
Ieder Nederlander heeft tegenwoordig wel meer dan éénen zoölogischen tuin
gezien; maar B u c h e l l vermeldt al telkens tentoonstellingen van enkele
vreemdsoortige dieren: een olifant, een kameel, een struisvogel, een Indischen patrijs
of een eend uit Nova-Zembla. En welke merkwaardigheden werden vertoond voor
de verbaasde oogen der goede middeleeuwers, die weinig gezien hadden en alles
voor goede munt opnamen! Hollandsche zwaarddansers en springers, eene vrouw
met een baard, een kwakzalver die aanbood te vechten met een wolf en eene beerin!
Nog meer:
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eene naakte vrouw, in was nagebootst, - een pop, die opgewonden werd en zich
voortbewoog, - een automobiel met uurwerk, en zelfs (er is niets nieuws onder de
zon!) een grammophoon! Dan was er nog de gelegenheid om den Domtoren te
bestijgen en te genieten van het uitzicht op den top over het verre land. En ook de
merkwaardige verlotingen, die de kermisgangers verleidden om hun voordeel te
beproeven, trokken scharen volks. Eenvoudige loterijen soms, zooals die van drie
ossen, die op de Utrechtsche kermis door een partikulier werden verloot; maar ook
plechtiger, zooals de loterij ten bate van het Utrechtsche Weeshuis en het Dolhuis,
waarvoor de magistraat uitdrukkelijk verlof had verleend. B u c h e l l beschrijft, hoe
de loterij plechtig wordt geopend in tegenwoordigheid van den raad met eene fraaie
redevoering, begeleid door trompetgeschal en liefelijk fluitspel. Dat scheen zéér
ernstig! Maar bij eene dergelijke loterij te Utrecht, vijf jaren vroeger, doet onze vriend
ons een blik achter de schermen slaan en laat ons zien, wat er 's nachts na de
opgewonden bijeenkomst voorviel, en hoe menig meisje zich die loterij herinnerde
in zielsangst.
Zulke min gewenschte gevallen kwamen dagelijks voor op eene kermis in de stad.
Maar op het platte land was het toch nog veel erger. Natuurlijk was het ganzen trekken
en andere barbaarsche spelen zéér in eere (wij, die het Amsterdamsche palingoproer
beleefd hebben, mogen er niet te veel van zeggen!). Maar er was meer en erger. Zóó
preutsch was B u c h e l l niet, of met zijn oudheidkundigen vriend, den kanunnik D e
W i t , trok hij meer dan eens er op uit, als er boerenkermis was in de buurt; en dan
verhaalt hij ons in deftig Latijn, hoe hij met zijn vriend ‘de genoegens van het
landleven heeft gadegeslagen, hoe hij de boerenmeisjes beschouwd en het gevaarlijke
gezelschap der dronken boeren niet geschuwd heeft’. Ze vonden het blijkbaar wel
aardig, die jonge oudheidkundigen; maar eene enkele maal wordt het hun toch wat
kras: als zij eenmaal op de kermis te Voorhout de boerenmeisjes zien dansen en
springen, zoo dat men hare bloote beenen ziet,
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dan herinnert hij zich, hoe keizerin E l e o n o r a , de gemalin van K a r e l V, zich bij
een bezoek aan eene boerenkermis vol walging had afgewend, meenende in een
bordeel te zijn. Zij had gelijk, de hooge vrouw, meent B u c h e l l dan; ‘want om de
waarheid te zeggen, hoewel het de gewoonte van het land is, de boerenkermissen
zijn inderdaad mysteriën van Ve n u s ’. Het wordt ons begrijpelijk, waarom de hertog
v a n P a r m a (zooals later koning W i l l e m I!) voorschreef, dat alle kermissen in
België op één tijd zouden gehouden worden; zoo werd althans het asylrecht der
misdadigers wat beperkt en werd ook de weinig aanlokkelijke stand der
kermisreizigers niet al te zeer aangemoedigd: de schandalen werden beperkt tot
enkele dagen in het jaar.
Het volk amuseerde zich nog op echt middeleeuwsche wijze, niet altijd onzedelijk,
maar ruw toch en weinig aantrekkelijk. Onder de hoogere standen begon echter juist
thans te ontluiken de zin voor betere vermaken, - vermaken die soms verband houden
met die van onzen tijd; wij hoorden reeds, hoe de jonge dames zich bezighouden met
het croquetspel, en B u c h e l l spreekt met ingenomenheid van zijn bezoek aan
Haarlems St. Bavo, waar ook toen de bezoekers alle winteravonden zich konden
vermeien in het orgelspel.
Meer algemeen was het genot, dat de schutterijen boden. De schutterij, in den
vorm zooals ze ons in de 17e eeuw het meest bekend is, was eene specifiek
Hollandsche instelling; ofschoon ze op het laatst der 16e eeuw te Utrecht (en wellicht
elders) geïmporteerd is, heeft ze daar nooit kunnen aarden, zooals in de Hollandsche
steden. Waar de instelling van daan kwam? Ik weet het niet; als ik geneigd ben, om
ook hier te denken aan invloed uit het zuiden, dan heb ik daarvoor geene andere
reden dan deze, dat alles, wat Holland onderscheidt van de oostelijke provincies,
ontstaan schijnt te zijn door het enten van Fransche gebruiken op den Duitschen
stam. Doch hoe het zij, de Hollandsche schutterijen waren zéér aantrekkelijke
inlichtingen: organen van het zelfbestuur der stedelijke bevolking, oefenplaatsen der
stedelijke weerplicht, brand-
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punten der gezelligheid. Alleen in het laatste opzicht hebben wij ze hier te bezien.
Een dankbaar onderwerp! De schuttersdoelen wordt in den Spaanschen Brabander
geroemd als een aanlokkelijk oord voor jongelieden, die gezellige vroolijkheid zoeken.
En wij, die de beschrijving kunnen lezen, hoe de jonge student A e r n o u t v a n
B u c h e l l op zoele voorjaarsavonden met de Leidsche meisjes (met een merkwaardig
mooi teint, zegt hij, maar slecht gekleed en ongemanierd) wandelde tusschen de
geurende doornhagen van den schuttersdoelen, wij kunnen ons voorstellen, dat de
16e eeuwers, onbekend met onze parken en zomerconcerten, deze genoegelijke
doolhoven druk bezochten. Maar dit waren slechts de vermaken der gewone dagen,
veel luisterrijker vertoonden zich de doelens op de feestdagen, wanneer kleurige
optochten zich van daar uit door de stad bewogen, optrekkend naar de jaarlijksche
revue op Utrechts kerkhof van St. Pieter, om daarna, thuisgekomen, aan te zitten tot
laat in den nacht aan den ‘schuttersmaaltijd’, wier overdaad en wier gezonde levenlust
Va n d e r H e l s t heeft vereeuwigd. Dat was een Amsterdamsche maaltijd: zóó
rijk en zóó fraai ging het elders natuurlijk niet toe. Maar toch, elke Hollandsche stad
kende zulke feesten; zelfs kleinere plaatsen, zooals het dorp Egmond, bezaten eene
schutterij, die op kleineren schaal het Amsterdamsche voorbeeld volgde. Ook Egmond
had zijn schuttersdoelen, aan St. Joris gewijd, en op de revue, die eenmaal in de
zeven of acht jaren gehouden werd, waren gewoonlijk niet minder dan vijfhonderd
schutters aanwezig, in vijf vendels verdeeld, meer tot praalvertoon dan geoefend tot
den krijg. Twee of drie dagen duurde dan het feest; er werd komedie gespeeld, en 's
avonds rustten de heeren uit van de vermoeienis en troostten zich met een flinken
teug bier, wat helaas! ten slotte aanleiding gaf tot min stichtelijke tooneelen.
Hooger vermaak verschaften den beschaafden de uit Brabant geïmporteerde spelen
der rederijkers en de buitenlandsche komedianten. Een vermaak, het is waar, dat niet
altijd gevallen zou zijn in onzen smaak. Als wij de be-
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schrijving lezen van het rederijkersspel te Egmond in 1591, waarin wordt betoogd,
dat de wetenschap, de liefde en alle goede zaken uit het land verdwenen zijn, en dat
onrecht, wereldsch aanzien, huichelarij en schijndeugd in hunne plaats zijn getreden,
- dan bewonderen wij het geduld onzer voorouders, die zich door dergelijke
voorstellingen lieten bezighouden. Het wereldsch aanzien werd voorgesteld als een
zak met veeren, die door den wind werden weggewaaid, - de schijndeugd door eene
hemels-blauwe zak, met vele teekenen versierd, maar geheel ledig, - de huichelarij....
maar ik spaar u de beschrijving van de geestelooze voorstellingen, die de verdrietige
waarheid moeten in beeld brengen, dat toentertijd alle deugden niet meer beoefend
werden en dat alles geschiedde om den schijn, - dat de schijn overal regeerde en dat
de menschen zich te laat hunne schuld zouden beklagen. Oef! wij verheugen ons,
dat wij er niet bij geweest zijn! Wellicht dacht onze B u c h e l l er in zijn hart ook
zoo over; want als den volgenden dag een ander tooneelstuk vertoond wordt, zegt
hij plechtig: ‘Het stuk was minder geestig dan dat van den vorigen dag; maar het
was echt Hollandsch (hij bedoelt: plat) en de menschen konden het goed begrijpen.’
Wat toch juist de dominees hebben konden tegen dergelijke voorstellingen. ‘Ik heb
de comici morales te Amsterdam gezien,’ verhaalt B u c h e l l , ‘die elken dag het
volk leerden en onderhielden door een nuttig amusement’; maar de dominee te
Alkmaar, dien B u c h e l l in hetzelfde jaar (1591) hoorde, (het was een zijner eerste
bezoeken in eene protestantsche kerk) voer toch hevig uit tegen de rederijkers, als
eene losbandige en wraakgierige menschensoort, die nog onlangs een Vlaming, die
geweigerd had hun kostumen te leenen, door een spotvers hadden belachelijk gemaakt.
Doch de rederijkers lieten zich niet gezeggen door de zure predikanten en hielden
(1596) een groot concours te Leiden. En versterking hunner positie kwam uit het
buitenland: allerlei troepen buitenlandsche acteurs trokken door het land. Veel
Engelsche troepen waren er, en ook Fransche, die speelden in de Driekonin-
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gen-kapel te Utrecht en historische stukken vertoonden van koning H e n d r i k v a n
Va l o i s en van den kardinaal v a n G r u i s e . Zelfs de scholieren speelden komedie
op de Plaats te Utrecht: de geschiedenis van J o z e f , en ook minder stichtelijke
geschiedenissen, zooals die van J u d i t h . En als het bericht komt, dat H e n d r i k
IV Parijs heeft ingenomen, dan spelen kleine jongens 's avonds laat bij lantarens
komedie op het Janskerkhof voor het Minderbroedersklooster, en ze hebben dolle
pret, al verklaart onze deftige B u c h e l l , dat het ruw spel was en zulk een grooten
koning onwaardig.
Zoo amuseerde zich destijds het volk, minder verfijnd, ruwer wellicht, maar zeker
ook spoediger tevreden dan het hedendaagsche. En wij krijgen den indruk, dat de
menschen dier eeuw groote kinderen waren, die het met de vele nooden van hun
bestaan niet al te ernstig namen, die het leed spoedig vergaten en geneigd waren zich
reeds den volgenden dag te wreken over een ongeluk door eene dolle feestviering.
Kinderen waren het, zonder onze wijze levenservaring, echte zonen en dochteren
der middeleeuwen, behept met middeleeuwsche vooroordeelen en middeleeuwsche
bekrompenheid, maar ook begaafd met middeleeuwsche vatbaarheid voor de meest
verschillende indrukken.
Ja, echte middeleeuwers waren nog deze Nederlanders van de zestiende eeuw!
Maar op den akker van hunnen geest was reeds het zaad gestrooid van den nieuwen
tijd, en in de volheid der dagen kwamen die zaden overal op; in den vruchtbaren
maagdelijken bodem kiemden krachtige planten, - onbekende planten tot nog toe,
die eerlang zouden komen tot weligen wasdom, die bloemen en vruchten zouden
dragen in de glorieuse zon der zeventiende eeuw.
De zeventiende eeuw gaat beginnen; op haren drempel neemt onze gids afscheid.
Zijn taak is afgewerkt: wij mogen hem dankbaar zijn.
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Natuurwetenschap en Godsdienst1)
Door Prof. J.P. Kuenen.
Het schijnt mij niet meer dan natuurlijk, dat het initiatief tot het bijeenroepen van
deze vergadering en het oprichten van deze vereeniging genomen is door eenige
studenten in de theologie en dat ook de eigenlijke inleiding heden avond is
toevertrouwd aan een theologisch hoogleeraar. Godsdienst is weliswaar een zaak
voor iedereen, maar de theologen zijn daarin onze natuurlijke leiders en voorgangers.
Het valt den meesten leeken moeilijk - ik gevoel dat persoonlijk ook sterk - zich over
godsdienstige onderwerpen anders dan in zeer intiemen kring uit te laten en
gewoonlijk laten zij de leiding in zaken den godsdienst betreffende over aan hen,
wier studiën hen voor dit doel in het bijzonder wapenen. Maar iedereen voelt tevens,
dat het doel der genoemde studenten als grootendeels mislukt zou moeten worden
aangemerkt, indien uitsluitend of ook slechts voornamelijk theologische studenten
zich bij de beoogde vereeniging aansloten. Integendeel, zij is dunkt mij juist bedoeld
voor hen, wier studie in niet theologische richting ligt en die toch belang

1) Toespraak in een Vergadering van Studenten ter oprichting van een Godsdienstige
Vereeniging. 7 November 1907.
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stellen in godsdienstige en moreele vraagstukken en behoefte gevoelen aan
gedachtewisseling en aan steun in hun gemoedsleven. Vandaar zeker wel, dat ook
een vertegenwoordiger van een der andere faculteiten is uitgenoodigd om in enkele
woorden zijn sympathie met het denkbeeld dezer vereeniging hier te komen
uitspreken. Het is ook wel niet oneigenaardig, dat als vertegenwoordiger iemand
werd gezocht, die een zoogenaamde exacte wetenschap, een tak der natuurwetenschap
beoefent. Er bestaat namelijk een vrij algemeen verbreid denkbeeld, ook en
voornamelijk onder jonge menschen, dat natuurwetenschap en godsdienst eigenlijk
onvereenigbaar zijn, dat een consequent natuuronderzoeker of iemand, die onder den
invloed der natuurwetenschap staat - en dat doet eigenlijk tegenwoordig ieder
beschaafd mensch - in zijn wereldbeschouwing niet alleen voor een schepper, maar
in het algemeen voor godsdienst geen plaats overhoudt, en dat, naarmate de
natuurwetenschappelijke methode van onderzoek op meer en meer takken van weten
wordt toegepast, de godsdienst zijn recht van bestaan of althans zijn onafhankelijkheid
verliest en een zoodanige ondergeschikte plaats blijkt in te nemen, dat zijn eigenlijke
waarde in het oog dergenen, die aan godsdienst hechten, geheel verdwijnt.
Met die opvatting strijdt lijnrecht mijn overtuiging. Het is waar, met de
natuurwetenschap in strijd zijn heel wat geloofsovertuigingen en geloofsartikelen;
en waar van een dergelijken strijd sprake is, daar moeten volgens mijn overtuiging
de laatsten onherroepelijk verdwijnen of op andere wijze, symbolisch, worden
verklaard. Trouwens veel is er op die wijze reeds door het heldere licht der wetenschap
voor goed uit den weg geruimd, om maar enkele zaken te noemen: de schepping in
zes dagen en het bestaan van een hemel boven ons en een hel beneden ons. Maar let
wel: het geldt hier niet godsdienstige overtuigingen zoo zeer als theologische; de
grenslijn tusschen deze beide is weliswaar niet altijd en overal gemakkelijk aan te
wijzen, maar het fundamenteele onderscheid mag daarom toch nimmer uit het oog
worden verloren. Maar nu geheel
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afgezien van dergelijke gelooven over feiten, is het toch niet te ontkennen, dat er van
bepaalde zijde bezien van een tegenstrijdigheid tusschen natuurwetenschap en
godsdienst kan worden gesproken en dat trouwens op grond van die vermeende
tegenspraak eenige der grootste onder de natuuronderzoekers in de negentiende eeuw
zich openlijk, indien al niet als atheïsten, dan toch als agnostici hebben doen kennen.
Ik meen, dat deze opvatting op een misverstand omtrent de verhouding van
natuurwetenschap en godsdienst berust, en ik zal trachten in enkele algemeene trekken
aan te geven, hoe dit misverstand ontstaat en waarom ik het als zoodanig durf te
karakteriseeren. Ik ben er mij volkomen van bewust, dat ik op het philosophisch
terrein, waar ik mij op moet bewegen, een vreemdeling ben en dat ik dus ook allicht
in fouten en onzuivere gedachten zal vervallen, als ik er maar in slaag u te doen
gevoelen, dat er voor mijn stellingen iets te zeggen valt en u daardoor opwekking
geef bij meer bevoegden op dit gebied nadere opheldering te zoeken, zoo zal mijn
doel reeds bereikt zijn.
De wetenschap houdt zich bezig met de beschrijving, de ontleding, de vergelijking
en de rangschikking der verschijnselen. Wat wij van de buitenwereld weten, komt
in ons zelven tot ons bewustzijn en de natuurverschijnselen maken dus een deel uit
van onze geesteservaring. Zij zijn echter, vergeleken met andere geestesverschijnselen,
van bijzonderen aard namelijk dusdanig, dat wij ze onwillekeurig als afkomstig uit
een wereld buiten ons opvatten. De mensch leert die tegenstelling tusschen zich zelf
en de buitenwereld van zijn geboorte af in een periode, waarvan hij later geen
herinnering heeft overgehouden. Van die opvatting kunnen wij ons niet losmaken,
zij wordt ons door de ervaring zelve opgedrongen; wij gevoelen, dat die wereld niet
door ons wordt gemaakt, maar van ons onafhankelijk is en op ons inwerkt. Al is het
buiten twijfel, dat de vormen, waaronder wij ons die buitenwereld denken, het
systeem, dat de verschijnselen omvat, geheel of gedeeltelijk van subjectieven aard
zijn, de tegenstelling zelve tus-
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schen ons zelven eenerzijds en de wereld anderzijds is door den aard der
verschijnselen onmiddellijk gegeven en dus volkomen gerechtvaardigd. De naieve
mensch ziet zelfs in het geheel niet, dat hier een philosophisch probleem voorhanden
is, en weet niet, dat die wereld toch ten slotte door hem zelven wordt geprojecteerd.
En hoe is het nu met de wetenschap, om te beginnen, met de gewone
natuurwetenschap? Bewust of onbewust plaatst de wetenschap zich op het standpunt
van den naieven realist en neemt de objectieve wereld eenvoudig als gegeven aan.
Maar zij gaat verder: bij het bestudeeren der verschijnselen vindt zij gegronde redenen
om allerlei eigenaardigheden daarvan als subjectief, d.i. van den mensch afhankelijk,
uit het wereldbeeld te bannen. Geluid in den menschelijken zin van het woord, wordt
in het systeem van den natuurkundige: trillingen van stofdeelen. Licht wordt een
golfbeweging in een medium, waarvan men gedwongen wordt het bestaan aan te
nemen. Kleur hangt van de eigenaardigheden dezer golfbeweging af en ontstaat door
het medetrillen der kleinste deeltjes van het gekleurde lichaam met de bewegingen
van het opvallende witte licht. Warmte is alweder een samenstel van bewegingen
der kleinste deeltjes, en zoo voort. In het algemeen kan men zeggen, dat de wetenschap
er naar streeft en er toe gedwongen wordt, de verscheidenheid der verschijnselen tot
eenvormigheid terug te brengen en wel in het bijzonder een neiging vertoont om al
het geschiedende op te vatten als uitingen van beweging van kleine deelen: in dit
wereldbeeld blijft dus ten slotte niets over dan uitgebreidheid en beweging, dat wil
zeggen die begrippen, welke onmiddellijk samenhangen met en uitsluitend uit te
drukken zijn met behulp van de fundamenteele concepten van ruimte en tijd. In
bijzonderheden hierover kan ik nu niet treden.
Laten wij hier nu reeds dadelijk eenige opmerkingen aan toevoegen. Ten eerste
ontbreekt er aan dat eenvoudige beeld, dat wij ons van de wereld trachten te vormen,
nog ontzettend veel en veel meer dan sommige natuurkundigen het zich zelven en
anderen doen voorkomen. Ook ontbre-
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ken de mannen niet, die de mogelijkheid van een dergelijk systeem ontkennen of
gewijzigde beschrijvingsmiddelen aanwenden. Ten tweede: zelfs al ware het gelukt
zulk een beeld in groote trekken te voltooien, zoo blijft toch de verscheidenheid der
verschijnselen, wat deze voor ons zijn, nog even groot. Als bijvoorbeeld de
natuurkunde ons leert, dat stralende warmte en licht met elkander identiek zijn, zoo
blijft het verschil tusschen het warmteverschijnsel en het lichtverschijnsel toch bestaan
en dat blijft ook nog gelden, wanneer de physioloog ons leert, dat het mechanisme
in zenuwen en misschien ook hersenen in beide gevallen van den zelfden aard is.
Men kan nu wel zeggen: dat is maar schijn, dat verbeeldt gij menschen u; welnu, het
zij zoo: dat hangt er dan maar van af, wat men schijn en wat men werkelijkheid
noemt. Onze gewaarwordingen van licht, kleur, warmte, geluid zijn toch voor ons
zeker niet minder werkelijk dan wat de natuurkundige daarvoor in de plaats stelt en
uitsluitend werkelijk belieft te noemen. Vervolgens: het wereldbeeld van den
natuurkundige, hoe eenvoudig ook, mag niet als een verklaring der verschijnselen
in den hoogeren zin van het woord worden aangemerkt: dat alles omvattende beginsel,
waar de wetenschap naar zoekt, zou toch nog voor ons een van buiten gegeven
onopgelost beginsel blijven. Eindelijk - en hierop komt het voornamelijk aan - dat
beeld kan nooit het geheel der werkelijkheid omvatten, niet alleen omdat met
voorbedachten rade het meerendeel der subjectieve elementen eenvoudig overboord
zijn geworpen, maar ook omdat de subjectieve oorsprong van al ons weten in den
aanvang bewust of onbewust is over het hoofd gezien. Voordat wij hierop doorgaan
willen wij den natuuronderzoeker verder op zijn weg volgen.
Behalve de levenlooze stof onderzoekt hij de levende wezens: verband tusschen
deze en de levenlooze stof bestaat ongetwijfeld. Beide bestaan uit dezelfde
scheikundige elementen, het leven is zelfs aan bepaalde scheikundige verbindingen
gebonden. Bepaalde wetten, die door de natuurkundigen zijn ontdekt, blijken op
levende wezens van toepassing te zijn. Men kent wisselwerkingen tusschen
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levende cellen en bepaalde scheikundige verbindingen, die regelmatig kunnen worden
teweeggebracht. Maar er blijft toch een onderscheid over, dat nog niet uit den weg
is geruimd, al heeft men er reeds een vijftigtal jaren met de grootste volharding en
vindingrijkheid naar gestreefd, namelijk het leven zelf, waarvan men de uiting reeds
in de enkele levende cel herkent. Nog afgezien van den groei en de deeling, gedraagt
zich een cel anders dan eenig natuur-scheikundig machine, die de wetenschap zich
op het oogenblik kan denken. In den darmwand en in klieren bewegen zich
zelfstandigheden onder den invloed der celwerking tegen de regelen der natuurkunde
in engeren zin in. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de beweging van het water in
planten en boomen. Een volledige beschrijving der levensverschijnselen is dus
voorshands zonder behulp van deze celwerking als onafhankelijk element volstrekt
onmogelijk. Door velen wordt als een axioma aangenomen, dat de levende natuur
in hetzelfde alomvattend systeem zal kunnen worden ondergebracht als de levenlooze
natuur: dit is echter geen uitkomst der wetenschap, maar het uitvloeisel van een
vooropgezette meening, van een tot heden door de verschijnselen niet gerechtvaardigd
materialisme. Het is niet ondenkbaar, dat men er eens in zal slagen een wijder principe
uit te denken, hetwelk zoowel de levende als de levenlooze natuur zou omvatten,
maar dan kunnen wij nu reeds ervan verzekerd zijn, dat dat beginsel zoo ruim zal
moeten worden gekozen, dat het het levensbeginsel reeds omvat; want het leven als
iets afzonderlijks is er en kan door geen theorie worden weggeredeneerd. Ten slotte:
mocht het eens gelukken een levende zelfstandigheid uit doode te doen ontstaan, zoo
zou voor mijn gevoel in dat nieuwe verband geen grond liggen om niet in een
levensverschijnsel een hoogere uiting der natuur te blijven zien.
Naarmate wij hooger opstijgen wordt de verscheidenheid van het leven grooter.
Ook de dieren en ten slotte de mensch kunnen door den natuuronderzoeker als
onderdeelen der natuur, der wereld buiten hem, worden aangemerkt en als zoodanig
bestudeerd. Hier, vooral bij de

Onze Eeuw. Jaargang 8

241
hoogere dieren en den mensch, vertoonen zich nieuwe uitingen van het leven, die
wij als geestes- of bewustzijnsverschijnselen samenvatten. Het feit zelf, dat wij er
een naam voor behoeven, doet zien, dat wij met iets nieuws te maken hebben. Hier
ligt het arbeidsveld voor de psychologie en verwante wetenschappen. Die
geestesverschijnselen houden ongetwijfeld verband met het stoffelijke: zij zijn met
bepaalde organen, zenuwen en hersenen, geassocieerd, bepaalde geestesverrichtingen
met bepaalde gedeelten van de hersenen. Ook hier, evenals bij het leven in het
algemeen, overgangen en waarschijnlijk geleidelijke ontwikkeling; ook hier
regelmatigheden, wetten als men wil, maar het spreekt van zelf wetten van anderen
aard dan in de natuurwetenschap in engeren zin. Meent niet ook slechts voor een
oogenblik, dat ik er den mensch een verwijt van wil maken, dat hij ook deze
verschijnselen objectief bestudeert: integendeel, zonder dit objectieve, naturalistische
onderzoek zou van vooruitgang geen sprake kunnen zijn. Ook is het zeer begrijpelijk,
dat datzelfde naturalisme, hetwelk zich als ideaal heeft gesteld het leven en het niet
levende in een systeem te omvatten dit ideaal nu ook tot de hoogste uiting van het
leven, het bewustzijn uitstrekt. Dit ideaal is in een woord: een materialistisch beeld
te ontwerpen van den menschelijken geest. Maar overwegingen, zooals wij die
zooeven bij de lagere levensverrichtingen reeds hielden, gelden nu nog met veel
overtuigender kracht, waar het ten slotte den menschelijken geest zelf betreft. Het is
niet onwaarschijnlijk, dat men het nog in het localizeeren van geestesverrichtingen
een eind verder brengen zal; ook zullen velen het niet als geheel ondenkbaar
beschouwen, dat het eenmaal gelukken zal een beeld van de wereld te ontwerpen
bestaande uit bewegende elementen, dat in groote trekken ook het leven met inbegrip
van de levende zenuwen en hersenen zou omvatten, al moeten wij er nogmaals op
wijzen, dat dit zelfs voor het eenvoudigste levenlooze systeem, hetwelk men kent,
namelijk een gas, nog slechts heel onvolledig is gelukt. Bovendien het zou alleen
mogelijk zijn op voorwaarde, dat men in de elementen
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van dit beeld reeds in den aanvang het geestelijke element verschool, zooals
bijvoorbeeld H a e c k e l dat in zijn monistisch systeem tracht te doen. En in elk geval
de mogelijkheid van een dergelijk beeld is voorloopig niet meer dan een ideaal, ik
zeide het straks reeds, hetwelk als zoodanig bij het opsporen van de wetten der
werkelijkheid zijn diensten kan bewijzen, niet een uitkomst der wetenschap.
Bovendien: denkt u eens, zoo gij dit kunt, een dergelijk natuurbeeld in groote trekken
voltooid, zou dat beeld dan de geheele werkelijkheid omvatten? Natuurlijk niet. Volgt
in gedachten den weg door de wetenschap afgelegd; die weg gelijkt op een grooten
kringloop: uitgaande van de eenvoudigste verschijnselen, die reeds
geestesverschijnselen waren, is het onderzoek ten slotte weder bij den menschelijken
geest, het uitgangsterrein, aangeland. Op dien weg heeft de subjectieve zijde der
verschijnselen van den aanvang af op den achtergrond gestaan, de wetenschap heeft
zich gaandeweg gedwongen gezien meer en meer subjectieve elementen op zijde te
schuiven. Wat er overbleef en wat er ten slotte uit gegroeid is, is nog altijd een
geestesproduct, maar opzettelijk ontdaan van veel, wat er essentieel bijbehoort, en
dat geraamte zou men nu als de eigenlijke werkelijkheid moeten aanmerken, waarvan
de menschelijke geest zelf, waar toch dit geraamte uit te voorschijn is gekomen, een
bescheiden onderdeel zou uitmaken! Wat dunkt u? Is hier het gezond verstand aan
het woord? Het spreekt van zelf, ook de materialist kan het bestaan van het subjectieve
bewustzijn niet ontkennen: maar het vormt in zijn wereldbeschouwing een, men zou
bijna zeggen, storend element, waar hij geen weg mede weet, een onregelmatigheid,
die de schoone eenvoudigheid en eenvormigheid van zijn geesteskind verstoort. De
mensch is volgens die opvatting eenvoudig een deel der objectieve wereld, ontstaand,
zich ontwikkelend en zich gedragend volgens mechanische wetten, een machine,
een automaat, en het bewustzijn zelf is een lastige bijkomende omstandigheid, iets,
dat door den materialist als schijn aan zijn heusche werkelijkheid wordt
tegenovergesteld en lijde-
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lijk een daarmede parallelen weg zou bewandelen. Na wat ik u als mijn meening
omtrent het wezen van het natuurbeeld der exacte wetenschappen heb trachten te
schetsen, zult gij wel begrijpen, dat ik deze opvatting van het zoogenaamde
psychophysische parallelisme als met het gezonde menschenverstand strijdende moet
beschouwen en zonder aarzeling verwerp.
Trouwens het aantal zuivere materialisten is, bedriegen wij ons niet, onder de
nadenkende menschen vergeleken met een kwart eeuw geleden reeds sterk geslonken.
Toch vinden denkbeelden, die grootendeels als een uitvloeisel en een overblijfsel
der materialistische denkwijze zijn te beschouwen, nog een zeer algemeene
verbreiding, denkbeelden, welke volgens velen met de eischen van het moreele en
godsdienstige leven in strijd verkeeren. Ik heb het oog op de meening, dat het met
een geloof aan een wereldorde onvereenigbaar is aan den mensch een onafhankelijk,
primair inwerkend geestelijk bestaan toe te kennen. De wet van oorzaak en gevolg
zou eischen, dat ook in het geestelijke niets geschiedt zonder voldoende redenen, dat
dus iedere menschelijke gedachte en handeling een uitvloeisel moet zijn van een
aantal bepalende omstandigheden, dus daardoor gedetermineerd zijn, zoodat er van
een keuze tusschen verschillende alternativen geen sprake kan wezen: dit geloof is
natuurlijk met een verwerpen van het materialisme zeer wel vereenigbaar.
Het leven, ook van den mensch, is vol van automatische en instinktmatige
handelingen: dit te ontkennen zou onwetenschappelijke dwaasheid zijn en daarmede
is ook het betrekkelijk goed recht van het deterministisch beginsel reeds toegegeven.
Maar vraagt het u zelven, vraagt het den normalen gezonden mensch af, of daarmede
zijn geestesleven volledig kan worden beschreven. Sommige menschen voelen zich
meer, anderen minder tot een volledig determinisme aangetrokken; het zijn dunkt
mij vooral zielszieken, die zich veelal hulpeloos gevoelen tegenover invloeden van
buiten of van hun stemmingen en hartstochten en het is dan ook zeer begrijpelijk,
dat onder zielsdoktoren dikwerf
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een sterk deterministische denkwijze te vinden is. Van dat standpunt moet de eisch
van den gezonden mensch, dat hem, wanneer het hem lust, eene keuze tusschen de
eene of andere gedragslijn, tusschen goed en kwaad, openstaat, als schijn en
zelfbedrog worden aangemerkt. Voor mijn gevoel is dat een volkomen
ongerechtvaardigde dooddoener, waar gij en ik ons niet aan behoeven te storen, een
dooddoener niet alleen gevaarlijk - dat zou niets bewijzen - maar ik durf het zeggen,
volkomen onwetenschappelijk; want de werkelijk wetenschappelijke mensch zal
geen verschijnsel als schijn verwerpen, tenzij hij daarvoor een ander verschijnsel in
de plaats kan stellen, dat zich met het eerste volledig dekt, en dit is met de algemeen
bestaande menschelijke overtuiging van zijn betrekkelijke wilsvrijheid blijkbaar
onmogelijk. Neemt men evenwel den menschelijken wil als medebepalende
omstandigheid in zijn determinisme op, dan gaat daarmede tevens de scherpe kant
ervan verloren en onder die voorwaarde zullen zeker slechts weinigen er bezwaar
tegen hebben zich determinist te noemen.
Laat mij het nog eens uitspreken: het gaat niet aan bepaalde ondervindingen van
den geest af te zonderen, die tot het vormen van een wereldbeeld te verwerken, en
dan de overige waar men geen weg mede weet, eenvoudig overboord te werpen.
Neen, boven de natuurwetenschap en het geloof aan haar als alomvattend staat een
wereldbeschouwing, die in de eerste plaats rekening houdt met den geestelijken
oorsprong van al ons weten, ook wat betreft de wereld buiten ons, en vervolgens ook
met die voor ons bewustzijn volkomen onafhankelijke geestesverschijnselen, welke
niet eenvoudig de subjectieve zijde uitmaken van verschijnselen, die wij als objectief
buiten ons projecteeren. Die geestesondervindingen, ons gevoel van schoon en leelijk,
van goed en kwaad, van onze afhankelijkheid van een algemeen hooger geestelijk
zijn, ons streven naar een ideaal, hebben evenzeer hun recht van bestaan en mogen
niet, omdat zij in een bepaald natuurbeeld niet schijnen te passen, als ondergeschikt
en afgeleid, of zelfs als ledige schijn worden teruggedrongen. Voorzeker, ook deze
verschijnselen

Onze Eeuw. Jaargang 8

245
moeten in verband met elkander, met de natuurverschijnselen en historisch in hunne
ontwikkeling worden bestudeerd. Ook hier zullen gradaties en overgangen aan het
licht komen, maar daardoor behoeft de beteekenis dier verschijnselen mijns inziens
niets te verliezen.
Resumeerende kunnen wij zeggen; de Natuur in engeren zin is een beeld in ons
van een deel der werkelijkheid, waartoe ook behoort de mensch zelf met zijn lichaam
en zijn organen. Maar de mensch, in wien dat beeld ontstaat, die het ontwikkelt en
in zich kan bevatten, is meer dan dat, hij is een geestelijk wezen.
Ik handhaaf dus met volle kracht het goed recht, het primaire recht van al onze
geestesverschijnselen en van onze moreele en godsdienstige overtuigingen in den
algemeenen zin van het woord. Waar wij voor die overtuigingen het gemakkelijkst
voedsel vinden, dat hangt sterk van onzen aanleg af. Iemand als N e w t o n vond het
reeds in de beschouwing van de wetten der mechanica, anderen wenden zich tot de
levende natuur, anderen weder gronden zich voornamelijk op hunne artistieke
gewaarwordingen of moreele overtuigingen. Zoo ik U, voor zoover dat noodig was,
ook maar eenigszins heb kunnen overtuigen, dat er in de natuurwetenschap niets te
vinden is, wat ons aan het goed recht der verschillende inspraken van ons gemoed
behoeft te doen twijfelen, zoo is mijn optreden hier niet vergeefs geweest.
Geeft aan die inspraken gehoor en laat het hooger leven in u niet door gebrek aan
voedsel verkwijnen. Stelt u met anderen, wier overtuigingen in dezelfde richting
liggen, door lektuur en door gedachtenwisseling in verbinding. Zelfs, al wendt gij u
tot deze vraagstukken aanvankelijk uit een zuiver verstandelijk oogpunt, zoo zult gij
in de overdenking daarvan levensgeluk en een bron van geestelijke ontwikkeling
vinden. Gij kunt daar niet te jong mede aanvangen. Velen onzer, vooral onder de
ouderen, hebben het voorrecht gehad in een godsdienstige atmosfeer te zijn
grootgebracht: hoezeer wij daarvan in perioden van ons leven ook mogen zijn
vervreemd geweest,
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wij weten, welk een voorrecht het ons is geweest, hoeveel wij daaraan te danken
hebben. Is het niet mogelijk, dat wat velen in den tegenwoordigen tijd ontbreekt, het
gemis waarvan hun het leven verzwaart en ongenietbaar maakt, juist is een krachtig
geestelijk levensbeginsel? Weigert de gelegenheid niet, die u hier wordt aangeboden,
om dat beginsel bij u zelven en anderen aan te kweeken en te versterken, dan zult
gij zelven en zal het geslacht, dat na u komt, daarvan rijke vruchten trekken.
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Curaçao in 1803-1804 Door P.A. Euwens O.P.
III.
Na het beleg van Curaçao in Februari 1804.
Het ligt voor de hand, dat de Commissarissen tot betere waardeering van den moed
en opoffering dezer kloeke mannen, zij het dan ook noodgedwongen, tot een daad
van strengheid moesten overgaan ten opzichte der lafaards, die tijdens het beleg hun
plicht verzaakt hadden. Reeds den 2den Maart diende Majoor H u e c k zijn lijst in
van de burgers, die bij hun compagnieën ontbroken hadden. Tegelijkertijd werd een
commissie van vier leden benoemd, bestaande uit de raadsleden J. S t e e l i n g en L.
S c h l e m m , Majoor J.B. H u e c k en H e n d r i k L e i j e r en G e r r i t S p e c h t
tot secretaris, om rapport in scriptis uit te brengen, welke burgers en om welke reden
er ontbroken hadden. Toen het rapport eindelijk den 29sten Mei in den Raad in
behandeling kwam, verzocht Commissaris de Ve e r de zaal te mogen verlaten om
te voorkomen, dat sommige slechtgezinde lieden zouden zeggen, dat hij bijzonder
of partijdig voor sommigen gezind was, waarmede hij in betrekking stond. Om de
Commissie en de leden van den Raad meer volle vrijheid te geven in hun oordeel,
en op zijn eigen persoon niet den schijn van partijdigheid te laden, verdiende deze
maatregel van d e Ve e r zeer zeker waardeering; hij werd door den
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Raad dan ook ingewilligd. Achteraf gezien blijkt het echter evenzeer, dat d e Ve e r ,
vermaagschapt aan aanzienlijke families, die in deze zaak betrokken waren, zich
daardoor uit een netelige positie en uit vele lastige moeilijkheden redde.1) In deze
zitting werden de motieven, door sommige personen voor hun niet compareeren
aangevoerd, als onvoldoende verworpen en de namen dezer personen genoteerd, om
hierover nader te beraadslagen. Een onmiddellijk gevolg dezer zitting was, dat een
ieder bij publicatie nog eens nadrukkelijk werd aangemaand bij een der comp. der
Nationale Garde dienst te nemen. Als men zich herinnert, dat bij de publicatie van
9 Februari de deserteurs met verbanning ten eeuwigen dage van het eiland en
confiscatie hunner goederen bedreigd waren, kan men zich voorstellen, dat deze
nieuwe oproep wel succes moet gehad hebben. Misschien stond hiermede in verband,
dat op Vrijdag den lsten Juni kapitein P i e t e r R o i j e r met eenige andere kapiteins
der Nationale in den Raad verscheen met verzoek, daar het eiland nu toch door de
Goddelijke Voorzienigheid genadiglijk van zijn vijanden verlost was, om gratie en
amnestie voor al diegenen, die bij het beleg hun plicht verzuimd hadden. Voor de
rechters opende zich hierdoor een gelukkige oplossing, doch voorzichtigheidshalve
vroegen zij den kapiteins of zij uit naam van alle compagnieën spraken. Het antwoord
bevredigde niet, waarop zij tegen den volgenden Dinsdagmorgen met nader antwoord
werden terugontboden. Op dien dag berichtten zij, dat de negercompagnieën der
Nationale Garde met de amnestie tevreden waren, doch alleen de burgercompagnie
van kapt. J. C r a n e v e l d t ten zeerste er tegen was. Op het einde der zitting echter
verscheen kapt. C r a n e v e l d t

1) Om slechts een enkel geval te noemen: D e Ve e r was evenals J o h n v a n der M e u l e n
gehuwd met een dochter van L o d e w i j k v a n U t r e c h t . En deze Va n d e r M e u l e n
was bij het beleg evenmin op zijn post geweest, ja erger, had al dien tijd op zijn plantage
Welgelegen vertoefd en was door den vijand ongemoeid gelaten. Het schijnt, dat het raadslid
Q u r s t op een mogelijke verstandhouding van hem met den vijand zinspeelde (in den Raad
van 24 Maart), toen hij er op aandrong, dat Va n d e r M e u l e n zich eerst diende te
zuiveren van zijn verblijf op zijn plantage.
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persoonlijk en leverde een geschrift, in, onderteekend door alle burgers zijner
compagnie, waarbij zij alles wat de generale amnestie betrof, geheel en al aan het
goeddunken en de beslissing van den Raad overlieten. Zoodoende als 't ware
zwichtend voor den aandrang van de bevolking vaardigde Commissaris C. B e r c h
den 5den Juni de volgende publicatie uit:
dat op voordragt en instantelijk verzoek van de meeste officieren en met
consent der Burgers onder de Compagniën dezelver sorteerende, aan alle
degeenen, welke bij het laatste beleg der Engelschen aan hun pligt
gemanqueerd, met niet bij hunne compagniën als anderzins te compareeren,
(aangezien God onze wapenen gezeegend en ons van den algemeenen
vijand gelukkig heeft verlost), een generaale amnestie of vergiffenis van
die misdaad wordt verleend en voor altoos vergeeven en vergeeten is, met
ernstige aanmaning om in 't vervolg en bij de minste vijandelijke aanval
of andere ongelukkige toevallen, direct op hun posten te compareeren op
poene van hieraan niet voldoende, direct zonder vorm van Proces,
ingevolge Publicatie in dato 2 [en 9] febr. deezes jaars te worden gestraft.
Wordende verders ieder gelast, die Pakhuizen of domicilium alhier hebben
en Negotie drijven of diegeenen die een jaar en zes weeken op dit Eiland
zich hebben bevonden, binnen drie maal vier en twintig uuren zich in een
der Compagniën zullen moeten laten inschrijven, op poene dat tegen de
nalatigen ten rigoureusten als onwilligen zal worden geprocedeerd met
authorisatie op den Ed. Heer J a n B o r c h a r d H u e c k , majoor der
Nationale Garde alhier om desweegens de noodige maatregulen te neemen,
ten einde aan deze ernstige wille en begeerte in den stricten zin worde
voldaan1).

1) Vergelijk Notulen v.d. Raad, 1804, 1 en 2 Maart, 30 April, 11 en 29 Mei, 1 en 5 Juni.
- Public. 1804, no. 30. - Sent. en Resol. 1804, no. 10.
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Deerlijk vergist men zich, als men zou meenen, dat na den aftocht der Engelschen
reeds alle leed geleden was. De gedachte aan de vele dooden en gewonden, een blik
op de ruïnen van huis en erf, het verlies van hunne bezittingen maakten de
vooruitzichten voor de naaste toekomst voor vele bewoners diep treurig. Bovendien,
zoolang de oorlog niet geëindigd was, moest men zich voortdurend op een nieuwen
aanval voorbereid houden. Vooral na de geleden nederlaag kon men verwachten, dat
de vijand in grooter aantal en beter toegerust zou terugkeeren.
Zoo was, niettegenstaande het nijpend geldgebrek, het Bestuur tot ontzaggelijke
uitgaven verplicht om de geleden verliezen te herstellen en de verdedigingsmiddelen
van het eiland in beteren staat te brengen.
Het ergste van alles was nog dat door het slechte regenjaar en het beleg van het
eiland de geringe voorraad levensmiddelen aanmerkelijk was verminderd en door
de kapers, die meer nog dan vroeger de Caraïbische Zee afstroopten, een nieuwe
toevoer geheel onmogelijk gemaakt werd. Het kwam tot hongersnood.
Het Gouvernement was niet ongevoelig of onwillig om naar vermogen smarten te
lenigen of verliezen te herstellen. Aan de gewonden of hulpeloos achtergelaten
betrekkingen der gesneuvelden werd overeenkomstig de behoeften, 3, 4 of 6 zilveren
patientjes 's maands, aan anderen 25 pesos in eens, als tegemoetkoming gegeven,
voor anderen de chirurgijnsrekening of de verplegingskosten betaald1).
Op voorstel van het Raadslid S c h l e m m werd aan J.B. H u e c k , Majoor der Nat
Garde, omdat hij door het behoorlijk waarnemen van zijn post, geheel buiten staat
was geweest voor zijn broodwinning te zorgen, een tractement van 600 pes. 's jaars
toegekend, zoolang deze oorlog zou duren2).
Aan den vrij-mesties D a m a s c o d e R i e s , wien bij

1) Notulen van den Raad. 1804, 22 en 29 Maart, 30 April, 11 Mei en 26 Juni. Sent. en Resol.
1804, no. 29, 36 en 50.
2) Notulen 1804, 27 Maart. - Sent. en Rosol. 1804. No. 26.

Onze Eeuw. Jaargang 8

251
de schermutselingen in het bovenkwartier op 17 febr. alle schapen door den vijand
ontstolen waren, werd om reden hij zich bij het beleg zoo bijzonder onderscheiden
had, door den Raad met algemeene stemmen eenige lands-cabrieten geschonken. Op
zijn verzoek werd hem echter in plaats daarvan 60 pes. uitgekeerd, gelijkstaande met
de waarde van 20 cabrieten1).
Vergoeding voor schade aan huis en erf werd niet gegeven. Het Bestuur was
daartoe ook niet bij machte. Zoo zag zelfs het Raadslid D u y c k i n k , eigenaar van
Malpais, zijn verzoek om schadevergoeding voor het verbranden van zijn magazijn
met 900 schepels mais gewezen van de hand2).
Niet zoozeer een uitzondering op dit gouvernementeel besluit, als wel op een,
onder dit bestuur gevolgden regel, om voorloopig bij het heerschend geldgebrek geen
oude schuldvorderingen te voldoen, werd er feitelijk wel gemaakt voor Commissaris
d e Ve e r , toen deze aan den Raad verzocht en verkreeg, het bedrag van een ouden
wisselbrief van 6000 pes. op het Gouvernement, hem indertijd door H e r m a n
R o y e r in betaling gegeven bij den verkoop van de plantage San Hierónimo, uit te
keeren. De reden die d e Ve e r aanvoerde, was de groote uitgaaf, waartoe hij
verplicht was, om de schade te herstellen, die hij aan zijn eigendommen door de
Engelschen geleden had3).
Aan anderen, die door de enorme verliezen den interest hunner hypotheken niet
konden voldoen, werd hiervoor een uitstel van 2 jaar verleend4).
De eigenaars der huizen aan de Overzijde eischten de huurpenningen op over de
maand Februari. Doch de huurders weigerden hieraan te voldoen, daar zij uit vrees
voor den vijand gedurende die maand elders een goed heenkomen gezocht hadden.
De Comm.sen brachten beide partijen tot een vergelijk, door de huurders te verplichten
tot de betaling

1) Notulen 1804, 1 Maart en 10 April. Sent. en Resol. 1804. No. 23.
2) Requesten II. 1804-1805. No. 10 van 16 October 1804 met appointement van 30 October en
20 Nov. - Berichten 1804-1806. 20 Nov. 1804.
3) Notulen 1804, 1 Maart.
4) Notulen 1804, 15 Maart.
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van de helft van den maandelijkschen huurprijs, en de eigenaars, zich met dat bedrag
te vergenoegen1).
Voor zoover ik uit de gegevens van het koloniaal Archief en van het Memorial
kon nagaan, hebben de Engelschen bij de belegering de volgende huizen en plantages
verbrand: de magazijnen met mais van Malpais, de huizen van M a r t i n a en van
A n n a C a s t e e l , op Seroe pretoe, de plantages Deyn, Asiento, Jongbloed, het
tuintje van T h o m a s P a r e d i s , eveneens in het bovenkwartier. Verder nog aan
de Overzijde: de Luthersche kerk, het huis van J a m e s S m i t h in de Breestraat,
het daartegenover gelegen huis van de Wed. van J o h a n n e s L a u r e n t s R a v e n ,
met nog drie andere huizen van dezelfde eigenares, gelegen in of bij de Breestraat,
de huizen van J o z e f Te s t e m a k e r , van de Wed. S e r s , van de Wed. van
F r e d e r i k v a n d e n B i e s t , van T i e n t j i C o r n e t , van P h i l i p C a r t i e r .
‘De St.-Annakerk, zegt het Memorial, heeft bijzonder veel schade van de kogels
geleden, o.a. werd ook een groote koperen kroon hangende aan de kerk door een
kogel afgeschoten.’ Den 6den Maart werd door het kerkbestuur een collectief schrijven
gericht aan de katholieken, om een bijdrage tot herstel van de schade, die de kerk
geleden had te verzoeken. In het geheel bracht deze collecte nog 883 pes. op. Er
waren aanzienlijke giften bij, o.a, 200 pes. van de Gebroeders B r i o n , 100 pes. van
H o c h e n l e i t t e r , 70 pes. van C h a r l o t t e F o u l k e , de beide fransche agenten
D u n y en T h i l o r i e r hadden resp. voor 2 en 1 Johannissen (22.4 en 11.2 pes.)
geteekend. Sommigen brachten hun offertje in den vorm van kalk of pannen2).
Men moet het taaie geduld en de energie bewonderen van de mannen, die, na
zooveel verliezen en verwoestingen en met een uitgeputte schatkist, terstond weer
de handen aan het werk sloegen, om zich opnieuw, zoo mogelijk nog krachtiger,
voor een volgenden aanval uit te rusten.
Om de financiën te verbeteren, werd weer het oude middel, het eenige wat feitelijk
mogelijk was, toegepast,

1) Sent. en Resol. 1804, No. 11.
2) Archief van de St. Annakerk.
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n.l. wissels getrokken op den Raad der Amerikaansche Koloniën. Reeds den 1sten
Maart werden aanbiedingen gevraagd om wissels tot een bedrag van 200.000 Gld.
tegen den minsten koers.
Drie maanden later was die eerste som reeds verbruikt en vroeg het Bestuur
andermaal om een 100.000 Gld. tegen wisselbrieven. Doch toen den 4den Juli de
commandant der marine E v e r t s z 40.000 Gld. aan den Raad vroeg tot aankoop van
proviand voor de bemanning van de Kenau Hasselaar, dreigde dat eenige middel,
om nog aan geld te komen, aan het Gouvernement te worden ontnomen. Het scheen,
dat het voortdurend trekken van wissels door de kolonie in het moederland protest
had uitgelokt. Want niettegenstaande de huisvrouw van G a b r i e l S a m u e l d a
C o s t a G o m e z het geld voor dien wissel aan E v e r t s z reeds had beloofd, trok
zij kort daarna haar woord weer in. En haar gemachtigden in den Raad S t e e l i n g
en S c h l e m m verklaarden uit haar naam, dat hare crediteuren in Holland
gewaarschuwd hadden, geen geld meer op wissels, getrokken op den Raad der Amerik.
Koloniën of op dien der Marine af te geven. Commandant E v e r t s z bekende in de
zitting van 11 Juli door die weigering ten einde raad te zijn, en verzekerde ten
stelligste, dat de wissels op de Marine zeer goed gewaarborgd waren en prompt
zouden worden uitbetaald. Daarop deden de beide gemachtigden den voorslag aan
hun lastgeefster voor te stellen, dat zij zelve 5000 pesos tegen wissels op de Marine
zou geven. S c h l e m m van zijn kant was bereid uit zijn privé eveneens 5000 pesos
bij te dragen. Ook de Heer B e u t n e r besloot 1300, S c h o l t s & Q u a s t zoo
mogelijk 1000 pesos voor te schieten. En hiermede moest de Commandant zich
tevreden stellen en behelpen.
Maar reeds den 14den Augustus diende Commandant E v e r t s z een nieuw verzoek
in om nog 12,473 Gld., die hij te kort kwam.
Het inwilligen van dit verzoek scheen J a n v a n N e s , den commandant van 's
lands corvet Suriname te hebben aangemoedigd, want den 17den Aug. zond hij eene
missive
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aan den Raad om 20,000 of 25,000 Gld. tegen wissels op den Raad der Koloniën,
daar hij die som noodig had voor de reparatie en den aankoop van victualiën voor
zijn schip. Ook de wissels voor deze som werden met algemeene stemmen
toegestaan.1)
Uit dit alles blijkt genoegzaam, dat Curaçao nog tal van rijke inwoners had, die
telkenmale hun geld voor de kolonie ter beschikking hadden. Feitelijk was het nog
het verstandigste, nu bij den stilstand van handel en scheepvaart op andere wijze
niets te verdienen viel, op deze wijze hun geld rentegevend te maken.
Reeds den 27sten Febr. dus daags nadat de Engelschen het eiland verlaten hadden,
toog het Bestuur aan het werk om de schade, door de vijandelijke kogels aan de
fortificaties aangericht, te herstellen. De inwoners zelf moesten kosteloos de
werkkrachten leveren. Bij het aanbreken van den dag van 28 Febr. moesten alle
planters zoowel van de Oost- als West-divisie 2 slaven, de andere bewoners van
Willemstad, Overzijde, Scharloo en van buiten de Steenenpadspoort2), één slaaf
zenden, (in geen geval echter slavinnen of jongens) allen voorzien van tjap en
macoetoe. De plaats van bijeenkomst was vóór het huis van A. K i k k e r t 3) aan de
Overzijde.

1) Notulen, 1804, 4 Juli, 14 en 17 Aug. Public. 1804, No. 20.
2) De Steenenpadspoort was de poort, die tegenover het tegenwoordig Raadhuis de Breestraat
afsloot. Het Steenen Pad was de weg, die van daaruit door Pietermaai liep.
3) Het huis van A l b e r t K i k k e r t was het groote huis aan den Waterkant van de Overzijde,
tegenwoordig bewoond door den Heer I. v a n L i e r Ezn. De Heer A. K i k k e r t (Zie: Een
veelbewogen tijdperk, van den Heer H a m e l b e r g ) was van 1796-1800 commandant van
het fregat Ceres in deze haven. Na de overgave van het eiland aan de Ergelschen in 1800
was hij naar Holland vertrokken, waar hij op dit tijdstip schout-bij-nacht was in dienst van
de Hollandsche Marine. (Zie Requesten 1804, No. 58). Als zoodanig was hem in December
1803 het gewichtig commando toevertrouwd over de Texelsche vloot van 5 linieschepen, 1
fregat, 4 brikken en 30 transportschepen, om daarmede een landing in Engeland te beproeven
(de Jonge, het Nederl. Zeewezen V, 537) K i k k e r t was hier gehuwd met A n n a M a .
C o r n . v a n U t r e c h t , die hier was achtergebleven. In 1816 kwam hij als vice-admiraal
hier terug om het eiland van de Engelschen over te nemen en tevens als eerste gouverneur
op te treden.
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De overtreders werden bedreigd met een straf van 200 pes., tenzij zij bewijzen konden
geen slaven te bezitten1). Maar het werk wilde niet vlotten. Geen wonder. De inwoners
hadden nauwelijks den tijd gehad, om eenigszins op verhaal te komen. Veertien
dagen later kwamen er klachten in, dat vele slaven na enkele dagen gewerkt te hebben,
wegbleven, en dus de arbeid aan 's lands verdedigingswerken vertraagd werd. Op
straffe van onmiddellijk de boete te verbeuren, werden allen opnieuw opgeroepen.
Ter tegemoetkoming werd nu aan elken slaaf 2 realen daags voor zijn onderhoud
toegeteld.2) Den 12den Maart werden ook de timmerlieden en metselaars zoowel vrijen
als slaven opontboden, om den volgenden Woensdag 's namiddags ten 5 uur achter
de hoofdforteres voor het huis van 's lands timmermansbaas C o r n e l i s R a v e n
bijeen te komen, om daar den aard te vernemen van het werk aan de forten dat ieder
zou worden opgedragen.3)
Ook de weinige gelegenheid, die er bestond om zich van nieuwe munitie te
voorzien, benutte het steeds actieve Gouvernement, door den voorraad buskruit, die
sommige koopvaardijschepen aan boord hadden, zonder verwijl op te koopen.4) De
waakzaamheid der Comm.sen ging nog verder. Naar gezegd werd, zocht men overal
de door onze batterijen tijdens het beleg verschoten kanonskogels op, en verkocht
ze aan de schippers als ballast voor hun schepen. Een streng verbod werd hiertegen
uitgevaardigd. Alle schepen zouden aan een visitatie worden onderworpen. Werd
eventueel dergelijke ballast aan boord bevonden, dan werd van elken schipper de
eed gevorderd, dat hij met die kogels als ballast hier was binnengekomen, zoo niet,
dan verviel hij in de straf van confiscatie ervan en een boete van 100 pes.

1)
2)
3)
4)

Public. 1804, No. 1.
Public. 1804, No. 13.
Public. 1804, No. 9.
Notulen, 1 en 22 Maart 1804.
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Om niet van deze hoogst noodzakelijke munitie beroofd te worden, werd iedereen
verzocht, al die kogels in te leveren bij den Commies van 's lands magazijnen I.J.
Q u a s t , tegen vergoeding van 4 stuivers voor een kogel van 18 pond, van 3 stuivers
voor een 12 ponder, en 2 stuivers voor een van minder kaliber met uitzondering van
schrootkogels. Ook degenen die op hun eigen terreinen of in hun huizen dergelijke
kogels vonden, werden verzocht, desverkiezend tegen dezelfde vergoeding, ze in te
leveren.1)
Bovendien werd een nieuw alarmsein vastgesteld. Bij gevaar voor een vijandelijken
aanval zou de hollandsche vlag met een sjouw (een opgerolde vlag) er onder worden
geheschen (des nachts 2 lantaarns onder elkander) aan den vlaggestok van de
hoofdforteres, met 2 schoten in de richting van het Oosten en 2 naar het Westen.
Hetzelfde sein moest ook het fort Republiek vertoonen met 2 schoten, de seinposten
alleen het vlaggesein zonder schoten. Werd tevens noodig geoordeeld de Nationale
Garde in de wapenen te roepen, dan zouden 2 hollandsche vlaggen onder elkander
aan de bovengenoemde plaatsen geheschen worden.2) Bij dit alarmsein moesten
onmiddellijk alle pontjes zich ieder naar zijn eigen hem aangewezen plaats begeven.3)
Ook de vorming van een goed korps van 200 artilleristen, waarvan de
noodzakelijkheid tijdens het beleg nog sterker gebleken was, werd niet langer
uitgesteld.4)
Samen met den kapitein der artillerie W. S c h m i d t was d e Ve e r de beide
batterijen, de eene op den berg bij het huis van Welgelegen, de andere op den berg
Cortijn, beide gelegen op de gronden van die plantage, gaan inspecteeren. Het laatste
beleg had ruimschoots bewezen van welk groot belang deze batterijen, die de geheele
stad bestrijken, voor den vijand geweest waren. Juist daarom wilde d e Ve e r nu
de vroegere fout herstellen en er een vaste bezetting leggen.

1)
2)
3)
4)

Public. 1804, No. 9.
Public. 1804, No. 19.
Public. 1804 No. 11.
Notulen, 1804, 1 Maart.
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Wel nam de eigenaar der plantage daarmede genoegen, doch hij gaf tevens zijn
bezwaar te kennen, dat in dat geval door het in- en uitloopen der manschappen en
het halen van water, de plantage veel van haar vrijheid zou verliezen, en dat er groot
gevaar bestond, dat de beesten zouden wegloopen of gestolen worden. Om al die
onaangenaamheden te voorkomen, deed d e Ve e r aan J o h n v a n d e r M e u l e n
den voorslag, de plantage tegen inkoopsprijs aan den lande te verkoopen. Betrekkelijk
weinig zou dit de kolonie bezwaren, mits v.d. M e u l e n goed vond die koopsom uit
de 1% Kaapvaartkas met hypotheken te transporteeren, eveneens de geheele inventaris
met inbegrip van slaven en beesten. Zelfs zou het besteede kapitaal rijkelijk den
interest opbrengen, wanneer het land de plantage aan den meestbiedende verhuurde.
Ook de Raad vond die oplossing uitstekend. Het plan ging evenwel niet door, omdat
de eigenaar contanten bedong in plaats van hypotheken. Daarom werd hem 400 pes.
'sjaars gegeven als huurprijs voor de gronden door die forten ingenomen, zoolang
de oorlog nog duurde. De eigenaar van zijn kant beloofde voor de bezetting vrij
gebruik van drinkwater en vrije passage over zijn erf1).
Hetzelfde accoord werd later eveneens met G. D u y c k i n k , den eigenaar van
Malpais, getroffen met betrekking tot het fort van de St. Michaelsbaai en dat op den
berg van diezelfde plantage2).
Een ander fort, dat de stad van de Oostzijde beschermde, De Batavier, gelegen op
den heuvel tegenover de Saligne, waar de weg over den Altena zich naar het Noorden
en het Oosten verdeelt, werd eigendom van het Gouvernement door dat d e Ve e r
't tuintje, tegen dien heuvel gelegen, voor 's lands rekening tegen 550 pes. overnam.3).
Met minder krijgshaftige gevoelens was men op het eiland Aruba bezield, vanwaar
in den Raad het vermakelijke bericht kwam, dat bij de nadering van den vijand, men

1) Notulen 1804, 27 en 29 Maart. - Sent. en Resol. 1804 No. 19.
2) Berichten 1804-1806, 20 Nov. 1804; - Requesten 1804 No. 10.
3) Notulen 1804, 17 Aug.
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intijds het geschut zou demonteeren, en verder (zeker om den vijand tot
zachtmoedigheid te stemmen??) hem al 's lands vee zou aanbieden.1)
Eene andere moeilijkheid, waarmede het Bestuur der kolonie te kampen had, en waar
het feitelijk machteloos tegenover stond, was de vrijbuiterij der Engelsche en Fransche
kapers. Bij de uitwisseling der krijgsgevangenen op den 2den Maart kon men uit
hetgeen luitenant d e Q u a r t e l rapporteerde, reeds vermoeden, welk lot onzen
handel en scheepvaart te wachten stond. In een Publicatie van 9 Juni (No. 18) van
dit jaar luidt het, dat: ‘bij aanhoudendheid dit Eijland door den algemeenen vijand
wordt geblocqueerd gehouden.’
Ook de schrijver van het Memorial zegt: ‘Nadat de Engelschman het Eijland
verlaten had, heeft hij opnieuw het land geblocqueerd tot heeden dag.’ En zijn
volgende aanteekening is gedateerd op het laatst van Augustus. Dit komt overeen
met hetgeen in den Raad van 15 Augustus voorviel. Om voorgoed een eind te maken
aan het langdurig getwist op Aruba vóór en tegen den vice-commandeur S p e c h t 2)
was er een nieuwe commandeur benoemd, J o h a n n e s C r a n e v e l d t , kapitein
van de Nationale Garde alhier.
Ten einde den nieuwen functionaris te installeeren, en allen zoo mogelijk met
elkander te verzoenen, had de fiscaal Mr. S t a r k e n b o r g h zich voorgenomen, den
20sten Aug. hem daarheen te vergezellen. Maar de Raad vond het onverantwoordelijk,
onder deze omstandigheden den fiscaal van hier te laten vertrekken, daar zijn
tegenwoordigheid alhier van zeer veel belang was, en hij groot gevaar liep op zijn
reis daarheen in 's vijands handen te vallen. Zelfs de reis naar de zustereilanden was
dus niet eens veilig. Want men stelle zich deze blokkade niet zóó voor, alsof de
vijandelijke fregatten in wijden kring voor onze haven lagen, om den in- en uitgang
te versperren. Zij doorkruisten de Caraïbische Zee en maakten, trouw geholpen

1) Notulen 1804 - 10 April.
2) Sent en Resol. 1803, No. 16.
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door de kapers, jacht op alle schepen, die zij op hun weg ontmoetten. Zelfs gebeurde
het, dat de Engelsche kaperschepen somwijlen zich tot in het gezicht van het eiland
waagden.
Den 11den April was een Spaansche golet door een Engelschen kaper in de nabijheid
van het eiland buitgemaakt. Door een lekkage was de golet verplicht geworden onze
haven binnen te vallen. Uit de mededeelingen van den Spaanschen kapitein bleek,
dat de equipage van den kaper uit niet meer dan 23 man bestond, en zijn koers naar
dit eiland had, daar hij de buitgemaakte schepen had teruggezonden.
Daar het licht te begrijpen was, dat die Engelschman nog veel nadeel aan onze
scheepvaart en handel kon toebrengen, stelde commandant E v e r t s z in den Raad
voor, terstond een snelzeilend vaartuig te wapenen en met 50 koppen te bemannen,
om den kaper te overmeesteren. Ingeval het plan gelukte, zou men het vijandelijk
vaartuig hier op publieke veiling verkoopen, en, na aftrek van de onkosten van het
land voor de expeditie, het overige onder de deelgenooten van de onderneming pro
rato verdeelen. De Nymph, het best zeilend vaartuig, dat in de haven lag, werd voor
het plan uitgekozen en het commando opgedragen aan den luitenant ter zee
F r e d e r i k S o l d a n . Den eigenaar van de Nymph, P i e r r e D u p i n , beloofde
men, in geval zijn golet onverhoopt zou genomen worden, een schadevergoeding
van 4000 patienjes voor zijn vaartuig; hij ontving 200 pat. om het zeewaardig te
maken, de verdere schade zou voor rekening van den lande hersteld worden. De
administrateurs van de 1% Kaapvaartkas C. v a n d e r M e u l e n en M.
S c h o t b o r g h G z n . werden gemachtigd het noodige voor de uitrusting gereed te
maken. Als handgeld werd 6 pat. per man uitbetaald; provisie werd ingenomen voor
8 dagen. Voor voldoende ammunitie nam commandant E v e r t s z de zorg op zich.
Tegelijkertijd werd door de Commissarissen aan de buitenposten bevel gezonden,
om geen canóas hoegenaamd tot nader order te veroorloven in zee te gaan. Vijf dagen
later kwam op het einde
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der zitting E v e r t s z den Raad mededeelen, dat men duidelijk kon zien en hooren,
dat de uitgezonden golet van S o l d a n met den Engelschen kaper boven 's winds
van de haven in actie was. Daarom vroeg hij onmiddellijk nog een vaartuig ter
assistentie te zenden. Om de beslissing niet langer uit te stellen, leidde hij denzelfden
D u p i n in den Raad binnen, die op zich nam, wanneer de golet Loterie, door een
Franschen kaper hier binnen gebracht, te zijner beschikking werd gesteld, binnen 2
uur tijds met een genoegzaam aantal vrijwilligers aan boord in zee te steken. De Raad
stond dit verzoek toe. Over den afloop van den strijd wordt verder niets meegedeeld.
Zeker is echter, dat noch de golet onder commando van luitenant S o l d a n , noch de
Loterie door den vijand vermeesterd is. Want drie dagen later verzoeken de
administrateurs van de 1% Kaapvaartkas aan den Raad, de bemanning van de golet
van S o l d a n af te danken, en uit het Venduboek 1803-1804 blijkt, dat den 23sten Mei
de golet of Pijlboot Loterie, op publieke veiling verkocht werd. Daar in dat jaar geen
enkele Engelsche buitgemaakte kaper hier verkocht werd, meen ik vrijwel zeker te
mogen besluiten, dat de Engelschman den onzen ontsnapt is1).
Ook de schade, door de Fransche bondgenooten en vrienden (?!) aan onze
scheepvaart toegebracht, bedroeg niet minder dan die door de Engelsche vijanden.

1) Notulen 1804, 11-19 Aprils Sent. en Resol. 1804. No. 30 Venduboek. 1804, 23 Mei.
Wel werd den 3 Aug. de kaperbark Ressource hier publiek verkocht. Doch ik geloof niet,
dat we hier met den bovenbedoelden Engelschen kaper te doen hebben. Het schijnt, dat hier
sprake is van een Curaçaosche bark, die indertijd voor de kaapvaart uitgerust, nu misschien
daarvoor ongeschikt was geworden, of eenvoudig van eigenaar veranderde. Uit niets blijkt
bovendien dat de Ressource van 's landswege verkocht werd. Daarenboven zeggen de Notulen
van 14 Aug., dat uit de koopsom (660 pes.) aan schipper N a t h a n C r a a n e , die deze bark
het laatst gevoerd had, een bedrag 39 zilveren pat. moest worden uitgekeerd, voor onderhoud
der matrozen, die op dat vaartuig hadden dienst gedaan. Een dergelijke goedertieren
behandeling van matrozen, die eigenlijk krijgsgevangenen zouden zijn, is moeielijk aan te
nemen. (Notulen 14 Aug. en Venduboek 3 Aug. 1804).
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Vele scheepskapiteins, door de Gouvernementen van San Domingo en Guadeloupe
van kaperbrieven voorzien, waren nog minder kieskeurig dan de Engelschen en
maakten zelfs de schepen buit voor onze haven bestemd, vooral
Noord-Amerikaansche. Wel is waar, wanneer de terugtocht naar hun eigen kolonie
niet veilig scheen, brachten zij deze prijzen hier binnen, waar zij, volgens de eischen
van de Fransche agenten D u n y , T h é l o r i e r of G r o u g e s publiek verkocht
werden. Doch menigmaal leden daardoor de Curaçaosche kooplieden, die aandeelen
hadden in schip of lading aanzienlijke verliezen; zij protesteerden steeds zonder
succès tegen zulk een willekeur. Zoo b.v. werden in den tijd van enkele maanden de
volgende prijsgemaakte schepen hier op publieke verkooping verkocht: den 23sten
Mei de brigantijn Josef van Baltimore, genomen door den Franschen nationalen kaper
La Fougeuse, verkocht voor 4070 pes.; eveneens de Lear van Baltimore1) en de
Loterie, beiden genomen door den Franschen kaper l'Hirondelle, resp. verkocht voor
1395 en 1210 pes.; den 23sten Juli de Noord-Amerikaansche bark William, eveneens
door P i e r r e l a P l a c e , kapitein van de l'Hirondelle, prijsgemaakt2). Te e n s t r a
weet zelfs te verhalen, dat de stoutheid dezer Fransche kapers zoo vèr ging ‘dat zij
wel eens vaartuigen uit de haven en van onder de batterijen weghaalden’3).
In de Notulen van 1804 vond ik echter van zulk een ongehoorde driestheid met
geen enkel woord melding gemaakt.
Men zou de opmerking kunnen maken, of men 's lands oorlogsschepen, in deze
haven gestationeerd, niet had kunnen gebruiken, om de Curaçaosche wateren van
die kapers te zuiveren. Maar men vergete niet, dat zij bij een kruistocht niet alleen
kapergoletten, doch ook fregatten van de vijandelijke vloot konden ontmoeten,
waartegen zij niet waren opgewassen, en die hun bovendien den terugtocht naar de
haven konden afsnijden. Een dergelijke kruistocht

1) Vergelijk vooral Notulen 1804, 16 April en Bijlagen.
2) Venduboek 1803-1804.
3) D. T e e n s t r a . De Nederl. West. Ind. eilanden, dl. II, pag. 123.
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had kapt. S l o t e n d i j k met 's lands schoener De Vliegende Visch den 20sten Jan.
1804 ondernomen. Terwijl hij voor Aruba lag, vernam hij de komst van de Engelsche
vloot vóór Curaçao. En ‘alzoo dit Eyland door de Engelschen te dier tijde van buiten
geblocqueerd en ter land beleegerd was’ werd hij, ondanks zijn pogingen om hier
binnen te vallen, ‘door wind en storm en het ontramponeeren van het tuig’ daarin
verhinderd en was hij genoodzaakt naar Maracaibo te stevenen en zich daar in
veiligheid te stellen1).
Even ongelukkig verging het commandant E v e r t s z met de Suriname. Deze
corvet, met aanzienlijke kosten juist gerepareerd, ging in 't begin van April eveneens
op een kruistocht uit, doch nauwelijks was men in zee of het schip kreeg een zware
lekkage. Na 5½ uur voortdurend gepompt te hebben, waarbij zelfs de pompen in het
ongereede geraakten en voor 350 pes. aan victualiën bedorven werd, mocht de
commandant van geluk spreken, weer zijn schip hier in behouden haven te hebben
binnengebracht2).
Niet alleen dus dat de tegenwoordigheid dezer oorlogsschepen in de haven ter
verdediging van het eiland bij een aanval strikt noodzakelijk was, waren zij, zooals
blijkt, nauwelijks zeewaardig te noemen; doch bovendien konden ter achtervolging
dezer kaperschepen voornamelijk slechts kleinere snelzeilende vaartuigen worden
gebruikt.
Dat optreden echter der kapers van beide oorlogvoerende partijen was de
onmiddellijke oorzaak, dat alle handel en scheepvaart onmogelijk werd, en dat de
hongersnood, die nà het beleg op het eiland uitbrak, zulke groote verhoudingen
aannam.

IV.
De hongersnood op Curaçao na het beleg van Februari 1804.
Bange kommer en zorg baarde den Commissarissen gedurende dit geheele jaar het
gebrek aan levensmiddelen.

1) Notulen 1804. 30 Mei, Sent. en Res. 1804, No. 45 en Requesten 1804. 8 Mei.
2) Notulen 1804, 30 April. - Sent. en Res. 1804, No. 33.
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Zeer waarschijnlijk was het oogstjaar 1802-1803, en zeer zeker het volgende van
1803-1804 wegens gebrek aan regen hoogst ongunstig geweest1). Dientengevolge
had de eigen grond slechts luttel, weinig of geen mais, het eenige voedsel voor de
slaven en de mindere klasse, voortgebracht. Overal in den omtrek zwierven de
kaperschepen, zoodat van buiten slechts bij groote uitzondering een kleine voorraad
levensmiddelen kon worden ingevoerd. Wel is waar veroorloofden hunne groote
rijkdommen aan vele goedgezeten burgers de buitensporige prijzen te betalen, doch
voor den arbeidenden stand, voor wien ‘bij deze handel- en neringlooze tijden’ niets
te verdienen viel, brak een donkere toekomst van honger en gebrek aan.
Reeds den 6den Febr., toen door het beleg vooreerst alle hoop op nieuwen toevoer
was afgesneden, verscheen de volgende

Publicatie.
Dat wij met de grootste indignatie vernomen hebben, dat een ijgelijk, hetzij
vleeschhouwers of broodbakkers, hun evenmensch op dit tijdstip, waar
wij ons in bevinden, den keel als 't waar zoeken toe te binden, met alle
vleeschkost en broodkost alsmeede mais [welke laatste articul een groote
steun voor menigte huishouding is] in een veel hoger prijs te stellen als
gewoonlijk was, daar ter contrarij ijder weldenkelijk mensch zich diende
te schaamen, ja zelfs in minder prijs hunne Eetwaaren moeten verkopen,
ten einde eene arme vrouw, wiens man of kinderen ten dienste van hun
vaderland zijn, zich kunnen behelpen. En daar al zulks teegenstrijdig is
teegen de menschelijkheid en wij als bestuurders van onze goede en wel
geïntentioneerden Burgers, zulks dienen te keer te gaan, - zoo is 't, dat wij
alle en een ijgelijken, zo slagters als broodbakkers op 't ernstigste
verbieden, hun vlees te verkopen duurder als gewoonlijk, op poene van
con-

1) Requesten 1804, No. 58 en 60. Public. 1804. No. 26; Requesten 1804-1805, No. 33 en 42.
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fiscatie hunner bezittingen en bannissement zullende aan een ijder Burger
vrijstaan aan ons daarvan kennisse te geven1).
Den volgenden dag werd den heer F.G.H. B e u t n e r gelast, het fort Amsterdam te
proviandeeren en daartoe het aan de Overzijde nog voorhanden meel tegen 9 patienjes
per vat op te koopen, om te beletten eensdeels, dat het in handen van den vijand
zoude vallen, andersdeels dat het door sommige kooplieden tegen woekerwinst zou
verkocht worden. Door bemiddeling van den Eerw. heer J a c o b u s S c h e n c k ,
pastoor van de St. Annakerk, kwam B e u t n e r in het bezit van 15 vaten tarwemeel;
nog 25 vaten werden hem gegeven door den koopman I s a a c J u l i a o . Dien dag
viel er echter zulk een geduchte kogelregen, dat B e u t n e r ternauwernood slaven
kon krijgen, om die vaten naar den Waterkant te rollen. Daarom stond Commandant
E v e r t s z een aantal matrozen van de Kenau Hasselaar af, die daags daarna onder
luitenant G r o e n e r nog 23 vaten van denzelfden koopman in ontvangst namen en
toen het pakhuis van A b r a h a m H e n r i q u e z J u l i a o 2), die in die dagen
wachtdienst waarnam in de benedencontrei, openbraken, zich hier nog van 40 vaten
meester maakten en ze allen, in plaats van naar het fort Amsterdam, bij vergissing
(?!) aan boord van hun fregat brachten3).
Ná het beleg werd de toestand geenszins beter.
Met den dag werd de voorraad schaarscher. Woekerwinst verlokte velen. Het
dreigement van den 6den Februari was nog niet krachtig genoeg.
Den 10den Maart verscheen andermaal een

Publicatie.
Nademaal wij met de uijterste verontwaardiging moeten ondervinden, hoe
dat verscheijdene Ingezetenen

1) Public. 1804 No. 5.
2) Dit pakhuis was gelegen tegenover het tegenwoordig St. Thomascollege.
3) Berichten 1804-1806, 17 Nov. en 17 Dec. 1804, Requesten 1804, No. 36, 42 en 80; id.
1804-1805, No. 6.
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des Eijlands, nietteegenstaande onze daartegen afgekondigde Publicatie
de dato 6 Febr. deezes jaars, slecht genoeg zijn, hun meel tot zelfs de hooge
prijs van dertien en een halve zilveren Patienje te verkoopen, daar en
teegendeel anderen eedeler denkenden, in den tijd der beleegering van de
Engelschen hun meel teegen neegen zilveren patienjes hebben verkocht,
daar anderen hunne Pakhuijzen gesloten hielden en wijgerden hun meel
teegen dien Prijs te verkoopen - zo is 't, dat wij tot voorkoming van
zodanige knevelarijen, aan allen en een ijgelijk gelasten, hun meel niet
hooger dan teegen voorn. Prijs van neegen zilveren patienje per vat te
verkoopen, zullende het aan diegeenen, welke teegen hooger prijs, hetzij
een of meer vaten meel van zodanige Ingezeetenen gekocht hebben, vrij
staan al hetgeen zij meer dan neegen pat. per vat betaald hebben, terug te
eijschen en in cas van wijgering hiervan aan het Gouvernement kennis
(te) geeven.
Zullende verders tot voorkoming van alle abuijzen of malversatiên, alle
vaten meel, dewelke na dato deezes alhier te lande zullende worden
ingevoerd met den stempel van het Gouvernement worden gemerkt ten
eijnde dezelve van de thans op het Eijland zijnde te kunnen onderscheijden.
Gelastende wijders den Ed. Gestr. Heer Mr.P.B. v a n S t a r c k e n b o r g h ,
Fiscaal prov. deeses Eijlands, om op de Contraventeurs deeser Publ. een
wakend oog te houden en tegen zoodanigen te procedeeren, zo als in goede
justitie zal verineenen te behooren1)
Uit de mededeelingen van den fiscaal bleek evenwel, dat er meer meel op het eiland
in voorraad was, dan er vroeger werd aangegeven.
Om zich van den toestand in zijn geheelen omvang nog beter rekenschap te kunnen
geven en zoo mogelijk de noodige schikkingen te treffen, gelastte de overheid bij
monde van A. d e Ve e r , den 2den Commissaris, den l5den

1) Public. 1804, No. 8.
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Maart, dat ieder de hoeveelheid vaten meel, die hij nog voorhanden had, binnen 2×24
uur nauwkeurig aan het fiscalaat zou komen opgeven. Die in gebreke bleef, of geen
zuivere opgave verstrekte, zou onmiddellijk gestraft worden met confiscatie van al
het meel en boete nog daarenboven van 1000 pes.1)
Reeds den 23sten Maart moest men terugkomen op het besluit van 10 Maart en den
hoogsten prijs van het meel in plaats van 7 op 12 zilv. pat. vaststellen. Deze prijs
gold echter alleen het meel, waarvan opgave was verstrekt, niet dat later wellicht
zou worden ingevoerd2). Dienzelfden dag verscheen nog een andere publicatie,
gelijkluidend aan die van 15 Maart, gericht tot de planters, om binnen 14 dagen de
hoeveelheid mais, in hun magazijnen aanwezig, op te geven onder bedreiging van
dezelfde zware straffen3).
De strenge maatregelen van het Bestuur om ter wille der arme bevolking, de
mondbehoeften op lagen prijs te houden, waren zeker boven allen lof verheven. Doch
de Commissarissen waren niet bij machte het euvel tegen te gaan.
Gedwongen, binnen verloop van 14 dagen de prijs van het meel van 7 op 12
patienjes te brengen, volvoerden zij wel is waar een plan, dat werkelijk aan het
opdrijven der prijzen paal en perk kon stellen en kochten zelf de geheele lading meel
op door een Spaansche golet van St. Thomas aangebracht. Maar zij konden van den
kapitein geen lageren prijs dan 14 patienjes per vat bedingen4).
Doch al deze wetten en maatregelen der Regeering baatten niets: al hare pogingen
waren niet in staat de verkoopprijzen op den vastgestelden voet te handhaven, omdat
zij voor haar garnizoen reeds een grooten voorraad levensmiddelen voortdurend
noodig had, en te weinig ter harer beschikking om als alleenverkoopster voor de
geheele bevolking te kunnen optreden.

1)
2)
3)
4)

Public. 1804, No. 12. Notulen, 1804, 15 Maart.
Public. 1804, No. 14. Notulen, 1804, 22 Maart.
Public. 1804, No. 16.
Notulen, 1804, 23 en 27 Maart.
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Toen dan ook den 17den April een deel der lading van de prijsgemaakte brigantijn
Josef van Baltimore onder den hamer kwam, vonden 32 vaten meel voor 25 pes. per
stuk gretige koopers. Wel daalde die buitensporige prijs, toen de eerste schrik geweken
was, doch het geheele jaar door bracht het meel, dat op publieke verkooping kwam,
geen enkele maal minder dan 16 pes. per vat op1). Rekent men hier nog de ruime
winsten bij, door de kooplieden bij den verkoop in het klein gemaakt, dan is het licht
begrijpelijk, dat alleen de welgestelde burgers zich de weeldeuitgaaf van een reaal
(± 30 cents) voor een pond meel konden veroorloven.
Een weemoedigen indruk maakt ook de korte aanteekening van B a r t h o l o m e u s
S e ñ o r , in zijn reeds meermalen aangehaald Memorial, p. 15:
Gedurende de blocatie van 't Land tot 't jaar 1805 begin van de maand Januarij is
er een grooten duren tijd en hongersnood op 't Land (geweest), (zoo) dat er geen
brood op 't Land geweest (is), en dat alle Inwoonders zich hebben moeten
onderhouden met mais à 9 stuivers de kan.
Met dat alles kon men daarenboven eiken dag een nieuwen aanval van den vijand
verwachten. Om dus op alle gebeurlijkheden eenigszins voorbereid te zijn, besloten
d e Ve e r en B e r c h den 1sten Juni, op voorstel van het Raadslid S t e e l i n g , zoo
spoedig mogelijk een vaartuig naar St. Thomas of elders te zenden om meel en
provisie voor het Gouvernement op te koopen2).
Vele planters en eigenaars van slaven wisten geen raad, hoe nog langer hun slaven
te onderhouden. Dit had tengevolge dat velen dezer zich aan diefstal schuldig maakten,
en voor deze vergrijpen door hun meesters in arrest werden gesteld. Op deze wijze
had het bestuur reeds verscheidenen van den hongerdood gered. Maar de
Commissarissen doorzagen de list en bedankten voor die dure kostgangers. Voortaan
moest elke slaaf in arrest door zijn eigen meester van mondkost voorzien worden,
zoo

1) Venduboek, 1804.
2) Notulen, 1804, 1 Juni.
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niet, dan werd de gevangene na 3 weken op publieke veiling verkocht, uit de opbrengst
de onkosten van zijn onderhoud bestreden en het surplus den eigenaar ter hand
gesteld1). Andere plantagehouders vervielen weer in de kwade praktijk, die een der
grieven was geweest der slaven bij den opstand in 17952). De regeering gebood den
eigenaars van plantages, die nog van mais voorzien waren, hun slaven in rantsoen
uit te betalen en hun niet daarvoor in de plaats dagen te geven, d.w.z. eenige dagen
vrijaf, om bij anderen te gaan werken, ten einde den kost te verdienen3).
Voortdurend peinsden de Commissarissen op middelen, zoowel om den invoer
van voedingsmiddelen te bevorderen, als ook om de plannen der hardvochtige
kooplieden, tuk op woekerwinst, tegen te gaan, kortom het drukkende van
hongersnood zooveel mogelijk te verlichten.
Niettegenstaande de koloniale kas totaal was uitgeput, zelfs de geringste inkomsten
dus ten hoogste welkom moesten zijn, schonk het Bestuur volkomen vrijstelling van
alle inkomende rechten op mais en andere provisiën die met Noord-Amerikaansche
of andere onder neutrale vlag varende schepen in den loop van dit jaar nog zouden
worden ingevoerd4). Het scheen inderdaad, dat deze maatregel eenige gunstige
uitwerking had, want terwijl het in de bovenstaande Publicatie van 9 Juni nog heette:
‘hoezeer nog voor geringe tijd provisie alhier voorhanden is,’ werd er den 17 Augustus
in 's lands raadzaal gezegd: ‘dat de invoer in de laatste twee maanden nog al sterk is
geweest.’ Ter zelfder tijd was het verbod van uitvoer streng gehandhaafd gebleven,
zoodat de fiscaal daarin aanleiding vond de betrouwbaarheid van de opgave der
kooplieden te verdenken, volgens welke er evenwel niet meer dan 50 vaten meer op
het geheele eiland in voorraad zouden zijn.

1) Public. 1804. No. 21 - en Requesten 1804, No. 83.
2) De slavenopstand op Curaçao in 1795, door J.H.J. H a m e l b e r g . Derde jaarlijksch verslag
v.h. Gesch. T.V. en L. Genootschap van Curaçao, p. 121.
3) Public. 1804. - 25.
4) Public. 1804, No. 18.
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Vooral de kooplieden, die hun pakhuizen hadden aan de Overzijde en Pietermaai,
werden verdacht groote voorraden meel verborgen te houden en frauduleuze opgaven
gedaan te hebben. Ook de planters vertrouwde men op dat punt niet. Daarom
benoemden de Commissarissen de Heeren S c h l e m m , Q u a s t , den fiscaal Mr.
S t a r k e n b o r g h , en den Secretaris D. G a e r s t e om alle pakhuizen aan de
Overzijde te visiteeren; dezelfde heeren met uitzondering van S c h l e m m en
bovendien 't H o e n waren belast met hetzelfde onderzoek op Pietermaai. Daarenboven
kreeg F r a n s R o i j e r , kapitein der cavalerie Nat. Guarde van het Westdistrict de
opdracht om met twee zijner ondergeschikte burgers nauwkeurig inspectie te houden
van de magazijnen op de Plantages gelegen in zijn district ‘van den Grooten Berg
tot aan het West End des Eylands’; M a t h i a s S c h o t b u r g , commandeerende
officier der cavalerie N.G. van het Oostdistrict leidde het onderzoek op zijn gebied.
Van allen werd een beëedigd rapport ingewacht1). Met voorbeeldigen ijver nam het
Bestuur de partij op voor de arme noodlijdenden; het strafte zonder mededoogen de
gewetenlooze woekeraars, die overal groote hoeveelheden meel en maïs opkochten
om het later tegen elken willekeurigen prijs van de hand te doen.
Telkens, wanneer het dezen of genen behendigen kapitein gelukte de waakzaamheid
der talrijke kapers of Engelsche oorlogbodems te verschalken en hier binnen te vallen,
namen de wakkere commissarissen steeds doeltreffende maatregelen zoowel om zelf
de lading op te koopen, als tot gelijke en billijke verdeeling van den nieuwen voorraad.
Vooral de aankomst op 20 Aug. van een Amerikaansche golet was een ware redding
uit den nood. Uit de lading had d e Ve e r 106 vaten meel tegen 18 pat., 500 schepels
mais á 2 pat., 10 vaten rijst á 8 pat. de 100 pond, een hoeveelheid boonen á 10 pat.
per vat, en roggemeel á 12 pat. opgekocht. Nog denzelfden dag werd het heuglijk
nieuws der bevolking bekend gemaakt:

1) Notulen 1804. 17 Aug. - Sent. en Resol. 1804, No, 72 en 73.
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Nademaal het aan het Albestierend Opperweezen genadiglijk heeft
behaagd, dit Eijland van de hetzelve dreijgende schrikkelijke nood van
gebrek aan broodkost voor zooverre te verlossen, dat heeden een geringe,
hoewel voor eenige dagen genoegzame quantiteit witmeel alhier is
aangekomen, zoo hebben wij ook niet kunnen afzijn, ten eijnde alle
disorders te voorkomen, en ieder huijshouden naar rato hunne talrijkheid
met brood zouden kunnen worden voorzien, die maatregelen te neemen,
die ons daartoe het geschikste zijn voorgekomen, weshalve wij provisioneel
gequalificeerd hebben in de stad (Willemstad of Punda), de bakkers
Johannes Craanwinkel, Coenraad Rudel, Johannes
J o s e p h u s W i e m e r s en C o e n r a a d A l t k e i j e r ; aan de Overzijde:
de bakkers J o s e f Ve r n e t , L o u i s B r u n e t en C a j o en aan
Pietermay: P i e t e r A n d r i e s Q u a n t , B a r e n d O b e r g en J a c o b
H a i m C u r i e l , dewelke gelast zijn en zulks ook hebben aangenomen
te bakken en af te leeveren een schelling rond brood van dertien oncen,
een schelling fransch brood van twaalf oncen, en een rondbrood van drie
stuivers van 6 oncen, en een fransch brood van drie stuivers van 6 oncen,
en een stuivers-bolletje van twee oncen.
Aan al deze bakkers werd van Gouvernementswege ieder 2 vaten meel tegen den
inkoopsprijs van 18 pat. per vat afgegeven. Diegenen, die wellicht nog eenig meel
voorhanden hadden, mochten het brood van niet minder gewicht bakken, dan
hierboven gestipuleerd was, op straffe, dat dit te lichte brood geconfisqueerd en aan
de behoeftigen zou worden uitgedeeld. De overtreders werden bovendien nog met
een boete van 100 pes. van achten bedreigd, en zoo zij niet konden of wilden betalen,
strengelijk aan den lijve gestraft.
Adverteerende verders allen en iegelijk, dewelke mais benoodigd zijn,
zich heeden namiddag van 3 tot
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5 uuren kunnen adresseeren tot opneeming hunner naamen ten Pakhuijze
van den Ed. Heer B.A. C a n e r i j n , zullende dan de mais verkocht worden
teegen twee en halve zilveren patientje per scheepel (24 kan), en zullen
geen Johannissen of klijn geld worden ontvangen, en de mais bij de
levering contant moeten worden betaald.1)
De aanzienlijke winsten, die door de buitensporige meelprijzen hier te behalen waren,
hadden tal van schippers er toe gebracht, de vele gevaren te trotseeren en nieuwen
voorraad hier binnen te brengen.
Zoo was in de eerste dagen van September P e d r o G a l l a r , kapitein van de
Spaansche golet La Poste de Caraqaes voor rekening van den Heer T h . J u t t i n g
met eene lading van 100 vaten meel, vruchten, 10,000 mazorcos (tapouches), mais,
verder boonen, maismeel, komende van Portorico hier binnengevallen. Volgens zijn
vrachtbrief waren die 100 vaten meel, ook voor rekening van J u t t i n g , echter voor
Coro bestemd. Hoogstwaarschijnlijk (waarvoor het volgende wel eenig vermoeden
geeft) was dit meel bestemd, om later van Coro uit ter sluiks hier aan een der
buitenbaaien te worden binnengesmokkeld. Om reden echter in de laatste dagen een
betrekkelijk aanzienlijke voorraad meel hier ingevoerd was, zoodat de laatste partijen
reeds voor 10 pes (± 13 pat.) per vat verkocht waren, en dus het onmiddellijk gevaar
voor gebrek voorloopig geweken was, vroeg de schipper aan zijn lastbrief te mogen
voldoen en het meel naar zijn eigenlijke bestemmede te nemen, hetgeen ook werd
toegestaan2).
Het was, of men er een voorgevoel van had, dat weer een blokkade of beleg op
handen was, zoozeer was men bedacht, om toch voldoende levensmiddelen in
voorraad te hebben. Tegelijkertijd maakte zich een ware smokkelwoede van de
kooplieden meester, waartegen de beste maatregelen van het toch reeds volhandig
Bestuur machteloos bleken.

1) Public. 1804, No. 25. - Notulen 1804, 20 Aug.
2) Requesten. 1804, No. 87.
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Gewis dachten deze kooplieden aan den gulden tijd onder Gouverneur R o d i e r d e
l a B r u g è r e (1764-1783), toen de handel zoo vrij en onbelemmerd was en hier
schatten gouds verdiend werden, dat zij zich nu deze gunstige gelegenheid niet wilden
laten ontglippen, om, zij het ook met minder kieskeurige middelen, het verloren
fortuin te herwinnen.
Op allerlei wijzen wisten zij de voorschriften der Commissarissen te ontduiken.
Om aan de hinderlijke afstempeling en contrôle van 't Gouvernement te ontsnappen,
en het monopolie van den meelverkoop weer in handen te krijgen, maakten zij
geheime afspraken met de scheepskapiteins, om ter sluiks de aangevoerde provisie
aan de talrijke baaien der buitendistrikten aan wal te brengen, vanwaar meel en mais
in de stad gevoerd, steeds tegen de officieel vastgestelde prijzen werd aan den man
gebracht. Door een strafbepaling van 500 pes. trachtte het Bestuur, ook dit euvel
tegen te gaan1).
Ten einde de behendige koopmansstreken van anderen te verijdelen, die terstond
bij aankomst van een vaartuig de geheele lading opkochten, behield voortaan het
Bestuur zich het uitsluitend recht voor, de lading geheel of gedeeltelijk tegen billijken
prijs over te nemen2).
Onder zulke weinig bemoedigende omstandigheden, spoedde het jaar 1804 ten einde.
Intusschen had ook het provisioneel bestuur der beide Commissarissen d e Ve e r
en B e r c h een einde genomen.
Den 27sten Augustus had P i e r r e J e a n C h a n g u i o n , de nieuwe Gouverneur,
definitief met het Gouvernement belast, in deze kolonie voet aan wal gezet. Wel
voerde deze bewindsman enkele nieuwe posten in, gaf andere namen aan oude ambten,
wel werd de geheele administratie op meer moderne leest geschoeid, maar al deze
veranderingen brachten geen voorspoed aan de kolonie. Tevergeefs bleef men uitzien
naar gunstige voorteekenen, die het einde

1) Public. 1804, No. 33.
2) Public. 1804, No. 35.
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van den oorlog aankondigden. Ook de schrikkelijke droogte bleef aanhouden. Op
den dag der installatie van den nieuwen Gouverneur (10 Sept. 1804), toen alle
compagnieën der Nationale Garde in de wapenen werden geroepen om den eed van
trouw af leggen, werd aan ‘de Cavallerie om reden der droogte en zwakheid der
paarden gepermitteerd te voet te compareeren’1). Reeds zijn eerste blik uit het
Gouvernementshuis bij het aanvaarden van zijn ambt kon C h a n g u i o n dus
overtuigen van de verwoestingen en de ellende, door het beleg, den hongersnood en
de droogte in zijn rechtsgebied aangericht. Voorwaar de man, wiens bestuur op
Nieuwjaarsdag 1807 met de overgaaf van Curaçao aan de Engelschen eindigde, was
reeds van den aanvang af niet te benijden.

1) Public. 1804, No. 26.
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Nieuwe Boeken Door G.F. Haspels.
A u g u s t Ve r m e y l e n . De wandelende Jood. 1906. Bandversiering
van H e r m a n Te i r l i n c k . C.A.J. v a n D i s h o e c k . Bussum.
C y r i e l B u y s s e . 't Bolleken. 1906. Bandversiering van H e r m a n
Te i r l i n c k . C.A.J. v a n D i s h o e c k . Bussum.
H e r m a n Te i r l i n c k . Zon. 1906. Bandversiering van H e r m a n
Te i r l i n c k . C.A.J. v a n D i s h o e c k . Bussum.
M a u r i t s S a b b e . De Filosoof van 't Sashuis. 1907. Bandversiering van
H e r m a n Te i r l i n c k . C.A.J. v a n D i s h o e c k . Bussum.
N i c o v a n S u c h t e l e n . Quia Absurdum. Versierd door G. B r e n d e r
à B r a n d i s . Amsterdam. Maas & van Suchtelen, 1906.
G. v a n H u l z e n . Cinematograaf. Trilbeelden. Tweede Bundel. C.A.J.
v a n D i s h o e c k , 1906.
G. v a n H u l z e n . Een Vrouwenbiecht. Bandversiering van L o u i s
R a e m a e k e r s . Rotterdam. M e i n d e r t B o o g a e r d t J u n . , 1906.
G. v a n H u l z e n . Aan Zee. Rotterdam. M e i n d e r t B o o g a e r d t
J u n . 1907.
G. v a n H u l z e n . Van de Zelfkant der Samenleving. Maria van Dalen.
2 dl. Bandversiering van H e r m a n Te i r l i n c k . Bussum. C.A.J. v a n
D i s h o e c k , 1907.
S a m u e l G o u d s m i t . Zoekenden. Amsterdam. Va n H o l k e m a &
Wa r e n d o r f , 1907.
Het omvangrijke Vlaamsche werk, ter bespreking aangeboden, zij ongezochte
aanleiding ditmaal daarmee onzen literatuur-kout te openen. Ongezocht? Die
rangschikking geschiedt toch niet op magische wijze? Neen; maar ook niet volgens
schoolsche en schoolmeesterachtige etiquetteering, zoodat evenmin nu hun openen
der rij wil zijn bevoorkeuring, als anders hun sluiten ervan achterafstelling.
Och, het gaat met boeken precies als met menschen die onze kamer binnenkomen.
Soms zorgen de onbedui-
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denden er het eerst te zijn om tenminste joyeuse entree te hebben - les grands seigneurs
se font attendre -, en pas als de eersten, na het uitstallen hunner opzichtige leegheid,
schaamrood in den hoek kruipen, beginnen hun meerderen zich te roeren, en speurt
men leven. Soms ook zijn de echten er wel het eerst, doch hebben zoo'n innigen lach
om de niet-echten dat het schijnt of ze wegbleven, tot gaat blijken hoe wel-degelijk
en voor-goed zij er zijn. Precies zoo gaat het met boeken. Rangschikking is hierom
niet noodig, omdat op den duur deze wel van zelf komt. Kennismaken, belangstellend
vragen vanwaar ze komen, en wat ze willen - veel meer is onnoodig, ook ondoenlijk.
De Vlaamsche literatuur, we hebben haar steeds gelijkwaardig aan de onze geschat,
hetzij het eerst dan het laatst ze noemend.
Gelijkwaardig? D.w.z. hier en daar iets van waarde tusschen heel veel van
onwaarde?
Neen, alle Vlamingen hebben, hoe dan ook hun intrinsieke waarde moge
verschillen, allen hebben ze hun mooie taal. Waardoor eigenlijk de charme ontstaat
van 't ‘zoetgevooisde’ Vlaamsch, weet ik niet. Ik denk wel eens òf door de trouw
waarmee Vlaanderen zich zijn aloude, rijke traditie herinnerde - want Gent en Brugge
waren reeds groot toen Rotterdam nauwelijks bestond, en het Vlaamsch had reeds
geslachten verheugd voor het Nederlandsch een eigen cultuur ging scheppen -, òf
door zijn kracht, trots eeuwenlange minachting, de eer te hebben zichzelf te blijven.
Doch zoo te denken geeft verwarring van oorzaak en gevolg voor verklaring.
Trouwens te verklaren waarom iets schoon is, alleen die eigenwijs zich ingewijd
wanen in ‘het wezen der schoonheid’ zijn daarin ver. Men kan al blijde zijn als men
absoluut zeker weet dat iets schoon is, en al dankbaar, zoo men dit eenigzins kan
illustreeren. Nu schijnt me dit een illustratie van de schoonheid van het Vlaamsch.
Onze boeren noemen grond die pas ontgonnen, ‘gangs’ gemaakt is, of lang braak
heeft gelegen, ‘nieuwsgierig’, en zeggen er van: ‘'t Is wonder wat op zo'n
nieuwsgierigen grond wil wassen, al is het slimme grond!’ Welnu, zoo
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schijnt mij deze rijke bloei van Vlaamsche letterkunde na tijden, tijden van dorheid.
Werkelijk een renaissance, eigenlijker, absoluter dan de onze van '80, doordat de
oude taal der middeleeuwsche volksboeken en der vergeten, achterafliggende dorpjes,
werkelijk herleefde in een allen verheugende kunsttaal. Een kunsttaal juist zooveel
schooner en echter dan het platte ‘Vlaamsch klappen’, als Vo n d e l 's taal schooner
en echter was dan het straat-Amsterdamsen van zijn tijd - en tegelijkertijd slechts
hierdoor zoo levend-schoon en echt, omdat ze zichzelve hervond bij dat platte
‘Vlaamsch klappen’, gelijk Vo n d e l 's taal juist zooveel echter en schooner is dan
die van H o o f t 's Historiën, als zij voeling hield aan het straat-Amsterdamsch, terwijl
die van H o o f t op de studeerkamer door eigenwijze alwetendheid zichzelve
verknoeide.
Hebben die Vlamingen nu alleen hun mooie taal? Neen, ze hebben ernst, zonder
welken mooie taal is een man zonder geweten. Gewetensvol, echt, ernstig, dien
indruk krijgt men doorgaans van hun literatuur. Maar hun ernst, hoe geheel anders
dan de boven-Moerdijksche! Preekerig noch ‘blijgeestig’; propagandist noch voor
kerk, noch voor atheïsme, noch voor literatuur als de ernstigste bezigheid van ernstige
menschen - waarlijk, hun ernst ligt er niet vingerdik op. Is hij er wel? Ongetwijfeld.
Hij zit er onder, er achter, er doorheengewerkt, of er in - hij is er inderdaad, al doet
hij anders dan de boven-Moerdijksche. Hij gelooft in zichzelf, durft zichzelf te zijn,
en voor zichzelven, goed Vlaamsch voor de Vlamingen dat alleen, niets meer, en
verder mag ieder zijn potje zoo zuur of zoo zout koken als hij wil; dat is het ernstige
van dezen ernst.
En het karakteristieke van dezen ernst - daar toch vreugde's ernst niet
specifieker-ernstig is dan weemoeds ernst?
Dat karakteristieke ligt in hun woord: ‘leute’.
Leute vinden ze in hun mooie taal, leute is hun simpel, wortelecht leven, leute in
hun jonge kracht: schoonheid van land en volk zoo vlotweg te kunnen uitbeelden,
leute
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in dat, den Vlamingen ten trots en den omwoners ter verbazing, herleven van
Vlaanderen.
Zien en hooren wij bij dat woord ‘leute’ dadelijk lawaai; armen- en beenengezwaai;
wapperende vaandels, pottekens gerste en druppels, brallende toespraken en gebrul
van Vlaanderens Leeuw, nog meer pottekens gerste en nog meer druppels; kortom
pret van provincialen, zich vergapend aan een dorpskermis - den Vlamingen zelven
vertelt het van levensblijdschap, van innerlijke, argelooze, kinderlijke vreugde van
een volk dat, bezorgd om toekomst nòch verleden, geniet zijn mooie heden, zijn
lentevreugde. Wàt problemen van den nieuwen tijd, door leegloopers in Parijs of
Amsterdam uit verveling opgerakeld; wàt kwesties, door als mollen onder den grond
wroetende geleerden opgedolven; het Vlaamsche volk, werkend op het eigen land,
leeft onbewust van enkel wonderen, van lieve en leelijke dingen, die ongeweten
komen als zon en regen, die het bezig houden zooals het leven een kind bezig houdt,
en die het wil genieten in zijn eigen literatuur, omdat het zijn leven nooit genoeg
leeft, het opnieuw en nog eens wil beleven! Volksliteratuur? Zeker, doch daarvoor
geen vertalingen van buitenlandsche beroemdheden of hoogstens herdrukken van
langgestorven grootheden, neen, eenvoudig volksdrukken van de in eigen tijd en
eigen kring opbloeiende literatuur.
Geen wonder dat deze literatuur zoo bij ons insloeg.
Is een veldbouquet geen verheuging na of tusschen de meest veredelde kasplanten?
Een mensch, die met zon op zijn gelaat en veldgeur in zijn kleeren, in kerneigen
woord u komt vertellen van zijn achterhoekje, niet minstens zoo belangrijk als de
man, die verzadigd van internationale cultuur, u in verfijnde kunsttaal gaat leeraren
over eeuwige schoonheid? Laat het rijpe ontwikkeling bewijzen alle mogelijke
levensbeschouwingen te kunnen waardeeren en aanhangen als een geloovige, om ze
daarna gelijkelijk te betwijfelen en te verwerpen als een twintigste-eeuwer, toch
minder vervelend zijn bekrompen menschen, die, zaligonwetend van de internationale,
zich argeloos houden aan
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eigen cultuur, en twijfel ontloopen als een besmettelijke ziekte. Onze ironie mocht
fijntjes glimlachen, gelijk over heel het leege leven, zoo ook over die drukke
Vlaamsche leute - als ze heeft uitgelachen keert ze er gaarne toe terug en noemt ze
toch prijzenswaardig diezelfde Vlaamsche leute.
A u g . Ve r m e y l e n 's De Wandelende Jood - verdeeld in vier hoofdstukken, van
elk 'n 30 bladzijden: Ahasverus en de Nazarener, Ahasverus op weg naar de Hel, A
haverus op weg naar den Hemel, Ahasverus onder de Menschen - bewijst, vooral in
het eerste hoofdstuk, schitterend hoe realisme zelfs het meest ideëele gegeven dichter
kan benaderen dan het liefste idealisme vermag.
Het eerste hoofdstuk toch is als een middeleeuwschvlaamsche passie-schilderij,
die op één doek in onderscheiden tafereelen het leven en sterven des Heeren vertoont,
als geschied in een middeleeuwsche stad, waar de markt des levens haar gang gaat,
onbekommerd om wat daar gebeurt in kerkeraad of rechthuis. Derhalve zijn hier de
menschen van dezen tijd, spreken als wij, en wordt zelfs het aangehaalde Jezus-woord
een weinig in dezen toon gezet. Zoo ‘schokschouderde P i l a t u s ’ over J e z u s : ‘“'t
Is maar een droomer, een intellektueele” en zei kregelig tot hem: “Kom, wees nu
eindelijk eens ernstig, wees zoo romantiek niet, neem de dingen zooals ze zijn...”
(bl. 25, 29). Derhalve is hier de kruisgang zoo: “Achter een heeleboel kwajongens
en straatschenders... kwamen eerst krijgers.. dan wat muziek, en voetvolk met spietsen,
landsknechten in zware kolders, hellebaardiers, boogschutters, hulptroepen uit Lybië
en Ethiopië, mooren en zwartvegers, kortom de duivel en zijn wijf, alles wat ze op
de been konden brengen. En, ingesloten door al die wreede macht, schreden voldaan
de opperpriesters met K a ï p h a s , de schriftgeleerden, de ouderlingen, de kosters en
stoelzetters van den Tempel, de stadhouder en zijn raad, de dekens van het rijke
lakengilde, de bond der geldwisselaars, de maatschappij tot bevordering van het
vreemdelingen-verkeer, de Kamer van
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huisbazen en grondbezitters, al de dompers, pilaarbijters en japneuzen van Jeruzalem,
al de gewettigde afzetters en knevelaars, al de schacheraars, al de geldhonden, al de
bloed- en hersenzuigers, al de vilders en opfretters van den gemeenen man. En weer
soldaten en soldaten zonder eind... Wie kon er nog aan? Wie zou daar nog kikken?
- Maar o! die ellendige gebroken koning, die daarachter onder het groote kruis
voortsukkelde!” (bl. 33).
Zoo ziet hem natuurlijk ‘A h a s v e r u s , de schoenlapper uit een kelderken te
Jeruzalem, geboren in 't zelfde jaar als Christus. Die A h a s v e r u s was niet gelukkig.
Men verkocht hem geen knollen voor citroenen. Hij stond gaarne met bei zijn voeten
op den grond, en had nooit met een handvol zout achter de musschen geloopen. Wat
niet recht was noemde hij krom, hield weinig van zeggen, en liet de menschjes leven.
Ieder gaat toch zijn eigen gang, dacht hij, en de dood is aan alleman gegeven. Maar
in hem was er iets, dat hem geen rust liet..’ (blz. 2). Tot hij J e z u s ziet! ‘Hij zag
hem, hij zag die groot-ernstige verschijning, met het lange gezicht, den ietwat bitteren
mondplooi, en de oogen vol liefde. En plots zweeg alles in hem, hij luisterde
gespannen, en de stem drong in zijn hart, 't was of een machtige hand zich op hem
had gelegd. Ja, daar stond een man! en zijn woord kwam op A h a s v e r u s af als
eenvoudige bloote waarheid. Ja maar, ja maar,.. was zijne Nieuwe Rijk in de wolken,
of wilde hij koning van Jeruzalem worden, en zou het dan alle dagen Zondag en alle
Zondagen kermis zijn? Hij zei wel: Laat zijn uw woord ja, ja, neen, neen! Maar
waarom dan al die gelijkenissen en die beeldspraak, waar een mensch niet uit wijs
raakte?.. Zijn Apostelen, die als simpele bloeden overal meeliepen, konden daar zelf
niet veel van snappen. Waarom wilde hij niet eens, met enkele stevige maatjes, de
vuisten uit de mouw steken? Maar als de hoofden warm werden en er daar iets aan
't kraaien ging, dan wandelde hij op zijn zeven gemakken naar Bethanië bij de zusters
van L a z a r u s ! Neen, ook dat beviel A h a s v e r u s niet: er was altijd te veel
vrouwvolk om hem’ (blz. 9,11). In diens
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blikken heeft hij gelezen, ‘ja, duidelijk gelezen, dat er in J e z u s ook iets brandde
als in hemzelf’, doch die J e z u s doet niets. Als A h a s v e r u s maar naast hem kon
vechten, al was ‘het tot den nutteloozen dood, maar om eindelijk toch uit zijn
kelderken en zijn dompig leven recht te springen, en zich een weg te kerven naar
iets anders, wat het ook zijn mocht, naar het ongerijmde, het bloedig gekke, en toch
één oogenblik boven dat vernielde leven te mogen dansen in een groot feest van
wanhoop waardoor de wereld zou barsten en vergaan.... Doch J e z u s bleef maar
voortpreeken en met de priesters twisten’ (blz. 12). Als J e z u s onder zijn kruis
neervalt ‘bezag hij A h a s v e r u s met iets als een smeekenden kreet in zijn oogen..
Hij had A h a s v e r u s herkend, en zwijgend scheen hij te zeggen: ‘Gij, die mijn
broer zijt, help..’ ‘Waarom?’ dacht de twijfelaar, en nog eens ‘Waarom?’ met een
spotlach over zichzelf, over alles.. A h a s v e r u s voelde de zachte vlam van die
oogen zijn hart verbranden. En sedert hij dat gezien had bleef het in hem branden,
meedoogenloos, onbluschbaar, en hij moest Christus volgen, zijn broer. En geheel
de schrikkelijke passie moest hij meêlijden: zijn vleesch was het dat doorboord werd...
En toen alles volbracht was ijlde A h a s v e r u s weg, waarhenen wist hij niet: hij
wist alleen dat hij nooit meer zou rusten, en gaan en gaan zou, zonder einde, - zonder
einde’ (blz. 34/6).
Realistisch, duidelijk, overtuigend is deze A h a s v e r u s -teekening. Echt ook, dat
hij is zoowel Jood als Vlaming, maar door alles en boven alles uit twijfelaar,
consequent twijfelaar, zoo ongeveer internationaal anarchist.
En de Jezusfiguur? Eerst dacht ik: o wee, de schrijver doet mee met de
Christus-beschouwing in de mode, die J e z u s maakt tot prediker van haar eigen en
van tijdsmeeningen, die hem laat dooden door de officieele, van huis uit conservatieve
machten. Misschien oordeelt de schrijver ook zoo, doch dan heeft zijn
kunstenaars-objectiviteit zijn dwaling gecorrigeerd. Vooreerst toch blijft
A h a s v e r u s , hoewel van J e z u s ' onschuld overtuigd, lijdelijk zijn vermoording
aanzien, door die lijdelijkheid ze mede veroorzakende, vooral

Onze Eeuw. Jaargang 8

281
waar hij zelfs de afgesmeekte sympathie weigert. Ten tweede blijkt in A h a s v e r u s
het doodende van die twijfelzieke belangstelling in J e z u s , die in plaats van
A h a s v e r u s ' onrust weg te nemen, deze aanblaast en hem maakt tot hartstochtelijk
anarchist, die in nihilistische onrust zich zelf wil vernietigen en allesom zich, alles.
En het beste dezer teekening is dat A h a s v e r u s trots zijn toomelooze negatie toch
van Christus niet kan loskomen, nog minder echter houvast aan hem kan krijgen, ten
slotte niet meer weet of hij hem lief heeft dan haat, dien Onbegrijpelijke. En het
allerbeste dit: dat die onbegrepen Onbegrijpelijke, zonder één directe beschuldiging,
eenvoudig door zijn gewillig lijden, doorzijn kruis, A h a s v e r u s schuldig maakt,
zoodat hij als een gebrokene begint aan zijn zwerftocht zonder einde. Nog eens: ik
weet niet of de schrijver dit zoo bedoeld heeft; vermoed eer dat hij integendeel, als
objectief kunstenaar, dit onbewust den lezer bijbrengt - en zie ik goed, dan heeft hier
zijn kunst den schrijver als buiten hem om gebracht tot het eeuwig reeële dezer
historie, en heeft zijn realistische kunst bereikt wat zoetvoerige moraal-prediking
dikwijls niet vat.
Hoe jammer daarom dat dit werk zich verder niet op eigen hoogte kan handhaven,
hoeveel er in blijve te bewonderen. Ahasverus op weg naar de Hel begint: ‘Hij ging,
het hoofd naar de aschgrauwe aarde gebogen; de hemel daarboven was er niet meer
voor hem, hij wilde niets meer zien. Maar onafwendbaar brandde in hem de zachte
vlam van Christus' blik. En hij haatte dien blik’; (blz. 39) en eindigt: ‘En
'tschrikkelijkste was hem, boven die Hel, de oogen van Christus, die over hem
weenden’ (blz. 69). Hoewel het woord, meen ik, niet genoemd wordt is zijn hel toch
eigenlijk: de verveling. Hij zoekt het overal op al zijn reizen, zonder te vinden. ‘En
de lamme alledaagschheid van de heele uitgebreide wonderbare wereld hield hem
besloten, zooals vroeger zijn benepen kelderken te Jeruzalem... Zijn twee onmachtige
handen die niets konden pakken dan een weinig stof dat sterven moest.. Hijwas geen
God, - zelfs geen Duivel! - en eene eeuwigheid zelve, waar geen
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andere klaarte dan het wisselend troebel licht der aarde doorscheen, docht hem ook
een gevangenis’ (blz. 47). Dit is wel de hel waarin de twijfel jaagt: de eeuwige
verveling. Daarom verbaast het dat de schrijver de hel zoo alleen in lagere levenssferen
zoekt, van dronkenschap, moord en zinnenzwijmel. Ik bedoel niet dat de schrijver
hier lagere kunst geeft; integendeel. Zeer fijne kunst, gecomprimeerde kunst, zonder
eenige overtolligheid en telkensoverrompelend door geniale juistheid. Men heeft
zich verbaasd dat er, blijkens het onderschrift, tien jaar is gewerkt over dit boeksken,
doch wie de beschrijving van het bosch met de meermin en van het avondwoud een helsche B r e u g h e l , zooals B r e u g h e l zelf er nooit een schilderde - in dit
hoofdstuk, en van den herfst en de Zigeuners in het volgende bewondert, begrijpt al
spoedig dat dit belegen, rijpe, voldragen kunst is. Neen, maar het lagere zit in de
richting der visie. A h a s v e r u s is toch maar niet één dwaze Jood; hij is vele, en
overal, en van alle tijden. Waarom die hel, die hij maar nooit kan ontloopen, nu bijna
uitsluitend gevonden in de officieel-helsche sfeer van dronkenschap enz? Is ze niet
ook in salons en studeerkamers, is ze niet ieder mensch nader dan zijn kleeding,
nader dan zijn jas, met blauwen knoop misschien? Ligt het hieraan dat het tweede
hoofdstuk niet zoo reëel is, trots z'n prachtige teekening? In het eerste hadden we
historie, 'n korte gebeurtenis geheven in het licht der eeuwigheid, en dus realiteit
voor alle eeuwen; het tweede gaat door eeuwen, onmeetbare ruimten, wil het eeuwige
van A h a s v e r u s ' lijden toonen, en juist hier missen we de eeuwen; de ruimte
overwoekert den tijd, het begrip de realiteit, en daarmede verdwijnt A h a s v e r u s
ons uit 't gezicht en wordt schimachtig.
Dit is nog sterker in het derde hoofdstuk: Ahasverus op weg naar den Hemel. Hij
wordt daar liefderijk verpleegd door een heremiet, die hem opkweekt met
pantheïstische mystiek: ‘Al wat demenschen doen, het zijn bewegingen naar God.
Maar ze weten niet, en liggen in het slijk.. Hij is het Onnoembare Licht. Zooals alle
vlammen naar

Onze Eeuw. Jaargang 8

283
omhoog slaan, zoo kan uw ziel niet anders dan stijgen naar het Licht’ (blz. 79).
Extatische aanschouwing voert op tot dat licht. A h a s v e r u s , die aanschouwing
zoekende, treft dan die prachtig geteekende Zigeuners, ‘ook eeuwige verstootelingen,
wandelaars zonder landen zonder God’, en in hun oogen ‘zag hij iets, dat hij niet
verdragen kon, ja, waarlijk, iets van... dien Andere...’ Teruggekomen bij den
stervenden heremiet valt hem de aanschouwing ten deel, hij wordt opgetrokken inden
hemel, hoort het hemelsche hosanna, doch voelt zich omlaag getrokken tot de
duizenden ellendigen in wier midden stond ‘Een, dien hij wel kende, die met beide
handen het bloed uit zijn opene borst spreidde naar den hemel en over allen... Eén
oogenblik nog hoorde A h a s v e r u s het orgelende gedonder der Cherubs en
Serafijnen in het licht, - een droppel bloed van Christus viel op zijn hart als een dauw
van vuur, en de korst brak, zijn hart spleet vaneen, en met uitgestrekte armen stortte
hij naar beneden, naar het leed en de onzekere schemering, vermaledijd, verscheurd,
maar geheel open van liefde’ (blz. 97/8).
Echt, en in overeenstemming met deze mystiek, is dat A h a s v e r u s weer den
hemel verlaat uit menschenliefde, zoodra de liefde van Christus hem heeft getroffen;
maar onbevredigend blijft A h a s v e r u s ' hemelvaart door eigen aanschouwing alleen.
Christus brengt hem niet tot God, maar een pantheïstische mystiek heft hem op tot
het ‘Ongeschapen Licht’, de ‘Onnoembare Wezenheid’. Maar is A h a s v e r u s '
ellende niet het gevolg van zijn Christus-verwerping? Daarbij leert Christus hier
alleen naastenliefde, gelijk zoovelen, vóór en na Jezus, dit geleerd hebben; waartoe
dan die hemelvaart? Het humanitarisme toch heeft geen hemel noodig. Of is deze
hemelvaart slechts fantasie? Maar fantasieën bekeeren geen twijfelaar. Bedoelt dit
de schrijver toch, waarom wijst hij dan, al is het in vage termen, op J e z u s ' offerdood;
waarom, al is het vaagjes, dan gewezen op zijn kosmische beteekenis, als middelpunt
van hemel en aarde? En al erkennen we gaarne dat A h a s v e r u s te teekenen op
weg naar den Hemel zeker het moei-
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lijkste was van de taak, door den schrijver op zich genomen, wat de schrijver in dit
derde hoofdstuk geeft is onvoldoende, al te onduidelijk.
Waarom ook speciaal die Zigeuners A h a s v e r u s moeten steunen bij zijn
hemelvaart? Wie het weet mag het zeggen, als hij zich maar niet vergaloppeert:
‘omdat de vagabonden in de mode zijn’. Want beleefdheid past den mensch, bizonder
tegenover een schrijver als deze.
Doch het verbaast dan niet dat in het vierde hoofdstuk, Ahasverus onder de
menschen, dus polderwerkers dè menschen zijn met wie hij nu zwoegen gaat, al
omhoogstrevend, en met hen onbewust vertrouwend op een zekere evolutie. Want
‘wie weet hoeveel droppels bloed er noodig zijn eer de geduldig, geduldig groeiende
oogst eens blond van rijpheid de menschen verheugt?’ (blz. 124). Derhalve leeft hij
met de polderwerkers, als dè menschen, en daar krijgt hij L e n e (=H e l e n a ?), hun
niet meer maagdelijke cantine-meid, lief, en vlucht met haar het bosch in. En haar
beziende in het morgenlicht dacht hij aan alles wat er gebeurd was, aan zijn helleen hemelvaart ‘maar zonder spijt, zonder berouw, -het waren alles stemmen die
nazongen in de stemmen van den grooten droom dien hij voorgevoelde, rijper wordend
zonder eind, en die geen droom was. Hij dacht aan Christus, - aan 't verlangen van
zijn oogen, aan den zegen van zijn glimlach, - en die oogen met dien glimlach
brandden diep in zijn hart nog, maar een pijn was die gloed niet meer, - hij was iets
beters en vollers geworden dan vreugde zelf. Toen de dag in des tilte van den dauw
gekomen was, weird L e n e wakker, en A h a s v e r u s zag aarde en hemel in haar
vertrouwende oogen weerspiegeld. Dan trokken zij samen die wereld in: want de
Wandelaar wist dat hij wandelen moest, blijgemoed, en dat niets gezonder was dan
zulk wandelen...’ (blz. 127).
Nog eens, jammer dat pantheïstische mystiek geënt op evolutiegeloof, met
bijbehoorende verheerlijking der vrije liefde, het laatste gedeelte van dit werk heeft
misteekend; want Christus is hier volkomen overbodig. En
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geldt van hem steeds: alles of niets, zooveel te meer in een teekening van Den
Wandelenden Jood, van welke figuur de verhouding tot Christus wortel en grond is.
En deze misteekening wordt niet gecorrigeerd door de al te materialistische exegese
van het feit dat J e z u s was, en dus blijft, de vriend van tollenaren en zondaren, en
niet van priesters en trotschaards. Helaas, dat deze wonderbare, verbluffende taalpracht
niet, gelijk in het eerste deel, gedragen wordt door dat onbewust-juiste inzicht, het
kenmerk van echt-onsterfelijke kunst.
Doch waar blijft nu ‘de leute’ hier?
't Woord komt er niet in voor, in het voorbijgaan even ‘leutig’ (bl. 45) - en toch
het karakter, het wezen is er overal.
Dadelijk al wordt A h a s v e r u s zoo geteekend: ‘Want kameraden, dat wil ik u
maar zeggen: een man was hij van top tot teen, geen zieltje van suiker en zeem, geen
flierefluiter of flauwekul, maar een loeder uit één stuk, waar nergens aan gelijmd
was, een knoestige kerel met een pezig paar werkhanden, een klaargesnoten kop en
een klokhuis waar aan te pakken was... Kunt ge er mee om? Vooruit dan, we verstaan
elkaar!’(bl. 6).
En 't slot is: ‘zoo gingen ze, A h a s v e r u s en L e n e - zoo gaan ze nog, en wat
eens de laatste hoogte en het eind van den weg zal zijn, kan gelukkig geen enkele
slimmerik vertellen’ (bl. 128).
Niet waar, dit brengt - evenals die ‘maatschappij tot bevordering van
vreemdelingen-verkeer’ in den gang naar het kruis - ons dadelijk in de leute-sfeer.
Het is, of al dit tragische ons verteld wordt aan de tafel eener gemoedelijke Vlaamsche
dorpsherberg. En dit detonneert. Ik bedoel allerminst dat een onderwerp als dit ons
moest brengen in de sfeer eener verlicht-protestantsche Hollandsche kerk; o neen!
Doch evenmin in die eener Vlaamsche herberg. Dat in Vlaamschen trant deze
eeuwig-menschelijke tragiek wordt behandeld is er een hooge deugd van, daar echte
kunst nooit haar nationaal karakter verliest; eveneens dat deze, precies als op een
oud-Vlaamsche passie-schilderij, wordt
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ingeweven in het reëele leven; maar een gebrek is dat, in afwijking van die werkelijk
levenssynthese-gevende schilderijen, hier eenzijdig dat reëele leven wordt gezocht
in de herbergsfeer, plus in wat daar als normatief geldt, en niet in de binnenkamer,
waar we thuis zijn bij ons dieper-, ons hooger-zelf.
In Het Bolleken is het enkel leute, maar van den inversen kant, gelijk reeds blijkt uit
den wrang-ironischen titel.
Want dat bolleken veroorzaakt den dood van N o n k e l k e n , zooals hem natuurlijk
zijn eenige neef, meneer V i t a l , en langzamerhand iedereen noemt. Hij zelf meent:
‘'t Es 'n bolleken, zeg ik ulder; percies ien van die gloazen bollekes woar da z' op de
kirmessen mee karabientsjes noar schieten en da stanvastig op 'n woaterstroalken op
'n neere goat... Da 'k het kon boven krijgen 'k woare genezen; moar anders ben ik ne
veugel veur de katte.’ De dokter weet beter: ‘Dat 'n ès gien bolleken; hij mient hij
dàtte. Da es zijne slokdarm die verzweirt, van de spiretus!’
‘Maar hij 'n dronk hij niet te veele!’ meende meneer V i t a l .
‘Tous les jours deux ou trois petits verres de trop, et cela durant quarante ou
cinquante ans.’
Ja, N o n k e l k e n ‘had geleefd 't gewone leven van een rijken dorpsheer: lekker
etenen drinken, jagen, paardrijden, met den handboog schieten en op ‘stamenee gaan’.
Vooral op stamenee gaan. - Iederen ochtend, klokslag elf, begon N o n k e l k e n zijn
ronde. Hij liep geregeld zijn vijf of zes herbergen af, nam inieder zijn ‘dreupelken’
onder het rooken van sigaartjes en het babbelen met de menschjes. Tegen één uur
was hij weer op het ‘kasteelken’, gebruikte zijn diner en ging daarna een paar uurtjes
dutten, 's Namiddags reed hij uit, meestal naar omliggende dorpen, soms met een
vriend naar kermissen of handboog-schietingen, of ging op jacht. Met invallenden
avond was hij weer op het ‘kasteelken’ en soupeerde; en dan had hij opnieuw zijn
vaste herbergen, waar hij zijne kennissen ontmoette,
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die met hem een partijtje kaart of biljart bleven spelen, tot halfelf of elf in den nacht.
N o n k e l k e n was zeer populair, zeer gezien en geliefd.. Hij was vrijgevig en deelde
aan de armen aanzienlijke aalmoezen uit. Veel had hij steeds van de meiskes
gehouden. Wel hadden meneer de pastoor en enkele zéér godvruchtige menschen
misschien nu en dan eens afkeurend-hoofdschuddend gemopperd; maar een ieder
wist toch dat N o n k e l k e n in den grond van zijn hart een héél vroom mensch was
en tot publiek schandaal en bepaald ergerend-onstichtelijk voorbeeld was het dan
ook nooit met hem gekomen’ (bl. 2/6).
De juridische candidaat V i t a 1 , N o n k e l k e n 's kasteelken en geld nu ervend,
besluit dit beter te gebruiken en af te studeeren. Doch krijgt het daarvoor te druk met
fietsen, automobielen en een studenten-amouretje in stad. De dokter raadt hem aan
te trouwen b.v. ‘mademoiselle de Saint Valéry, 't nichtsje van den búrgemiester, 't
jonk meiske van 't kastiel, die bij heur nonkel, 't barontsje weunt’ (bl. 38). Doch na
hoogst-onhandig een blauwtje te hebben geloopen, gaat hij N o n k e l k e n 's weg, in
al sneller tempo, trouwt een grof-mooi herbergkind, wil haar Fransch leeren, neemt
haar mee naar Parijs, maar ‘hij kon haar niet in de hoogte tillen; zij trok hem naar
de laagte. Dat was de vreemd-onoverkomelijke ontbindingskracht die van haar
uitging’ (bl. 174). En 't duurt niet lang meer of hij ligt in delirium tremens. ‘'t Es 't
bolleken; hij hè dezelve ziekte as N o n k e l k e n , 'n famieldeziekte,’ meenden de
menschen. Maar enkelen schimplachten bedekt: ‘'t Gloazen bolleken, mee dzjenuiver
in van binnen’ (bl. 233). En dra is hij dood.
Behalve de leute van haar inversen kant, als oorzaak van langzamen zelfmoord,
ziet men ze hier ook van haar gemoedelijke zijde in de vlotvertelde Vlaamsche
dorpsscènes, door den schrijver meesterlijk geteekend. Als het karakteristieke van
dit werk voelt men: dat van uit Nederlandsch gezichtspunt die Vlaamsche leute wordt
geteekend. Nu ja, die leute, is het niet een imbeciele en bovendien domme, zich
wrekende levensopschroeving? En daarbij; die ideale
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Vlaamsche taal en ideale Vlaamsche menschen, kom, kom: S t r e u v e l s en G u i d o
G e z e l l e zijn zeker schrijvers van den eersten rang, maar die maken er dan ook
maar wat van!
Met dat al: Het Bolleken is kranig werk, ongelooflijk-objectief en vlot-verteld.
Een oogenblik wil de lezer nog bezwaren maken, b.v. waarom V i t a l freule d e
Va l é r y zoo rauw-onhandig vraagt, en waarom al die andere dreupels-drinkende
dorpsheeren er wel oud bij worden en V i t a l niet - maar de schrijver vertelt zoo
rustig voort, dat de lezer ten slotte overtuigd is, dat het zoo gebeuren moest als het
gebeurd is. En dat blijft toch de hoogste triumf der vertelkunst.
Het geweldigst komt de leute te voorschijn in Zon van H e r m a n Te i r l i n c k .
Want dit is het pure welbehagen in de dingen, zooals het kunstenaarsoog ze zag, en
dit weergegeven in tien beschrijvingen, waaruit, als zooveel hoofdstukken, deze
bundel bestaat. En al deze zonbeschrijvingen zijn grootsch en breed, en tegelijk
subtiel en ragfijn, eenvoudig meesterlijk. Hier de zon opgaande over de stad: ‘Eene
wolk brak open boven den toren en, gulden-tintelend, in een spel van wemelende
lichten, dansend en jeugdig van manieren, stortte in de stad de zon, prinselijke held.
Hij kletste allerzijds zijn stralen in dolle klateringen, smeet zijn zilveren vreugde op
de huizen, die daar almeteen in zomergeflonker leefbaar werden en ruchtig. De
blaffeturen schoven open, de ruiten blikkerden en wierpen roerende vlammen, en al
de deuren krijschten en grezen en kraakten, met een roteling van ketens en klinken.
En uit den toren zelf regenden nu de veuzekens van den beiaard. Ze galmden dooreen,
in reken van hooge en lage klokketonen, reesemden vlagewijs nederwaarts, al
tokkelend dat het deugd deed om hooren. Te gare met vuurkens der zon, vulden ze
't laaie geluchte, tjokten ondereen, bijsden in zachte zangerigheid en vielen welluidend
op de daken. Of een gretig lawaai van den wind nam ze op langs den diepen hemel
en deed ze draaien in langzame kringen, zoodat ze er ronkten lijk een vlucht van
duiven. Ze vlerkten nader-
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hand omlaag en wiegden boven 't plein en waren uitermatig mooi. Zoo heerschte
zonder ruzie de overdadige dag... En vijf nonnekens op éene lijn gleden in de
klaterende zon, met vouwrijke voolen, stillekens, stillekens kerkwaarts’ (bl. 14). En
hier een middag-zonnestraal die valt door 'n blindenspleet op 'n mat-vergulde
empire-klok, gezet op 'n grieksche tombe met 'n O r p h e u s . ‘Let nu hoe de smalle
zonneveeg over de geheele klok zegeviert... De zon juicht met klein gespat op den
bovenrand van Orpheus' armen, op den top van den rechter harpeboog, op Orpheus'
haarlint, op zijne schouders, op een deelken van zijne borst, op vier plooien van zijn
mantel, op zijn éene knie, op de tombe, hier op de tombe, daar op de tombe, op den
slinger hoofdzakelijk. De zon piept er lijk jongskens in een vinkennest. De zon
snippert er lijk een springend watergedrop. De zon toovert er lijk een sprookje vol
mirakelen. De zon, o! dat kleine stuk zon, niets minder dan de zonne groot en gansch!’
(bl. 26).
En de Vierde Beschrijving van 't potsierlijk-fatterige jonkmensch P h i l e m o n
Va n g i n d e r a c h t e r , die in zonnigen schaduw op zijn aangebedene loopt te
wachten, is het speelsche zongeklater en zongeschater-zelve. Zeldzaam voortreffelijk!
De leute-zelve.
Vreemd dat we echter steeds in de stad blijven, behalve in de Tiende Beschrijving,
en dan nog in een buitenhotel, en daar nog tusschen stadsmenschen. Vreemd dat we
het Vlaamsche land missen, voor ons, met B r u g g e en zoo, het ware Vlaanderen.
Daarentegen wel Beschrijvingen van nachtelijk Brussel met mondaine vrouwen en
viveurs. Jammer, voor dezen bundel Zon. Want dat is alles nachtelijk werk, en de
zon wordt er òf bijgesleept, òf krijgt niet de volle aandacht. Is de leute daar in Brussel
niet wat in ballingschap, wat al te Belgisch, om nog goed Vlaamsch te zijn? Zeker,
Te i r l i n c k is een geweldig, een machtig schrijver, toovenaar met de taal - daarom
te spijtiger dat zijn vreugde soms al te duur wordt gekocht.
In S a b b e 's De Filosoof van 't Sashuis viert de
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Vlaamsche leute, als innige levensvreugde van kinderlijke menschen, haar triumf.
Het is enkel humor en idylle, en verteld met een verve, waarvan niet genoeg goeds
kan gezegd worden. De Sasmeester, sluiswachter, van het Minnewater te Brugge is
liefhebber van beesten en bloemen, doch verstokt celibatair. Grappig verhaalt hij
M i e t j e , de aardige dochter van zijn boezemvriend C a s t e e l s , alle wonderen van
zijn beesten en bloemen, in ruil voor haar kleine zorgen aan zijn
jong-gezellen-huishouden besteed. C a s t e e l s echter vindt dat de Sasmeester
eindelijk moet trouwen, voor het telaat is. Zoekt 'n rijke weduwe voor hem op, met
‘boven de viftig duust bolletjies’. De Sasmeester, de filosoof, gaat op het voorstel
in, voor de aardigheid, zonder eerst toe te bijten. Op een wandeling langs de kermis
zal het echter beslist worden. Onderweg vertelt de Sasmeester de legende van het
Minnewater, doch in plaats van ‘het roerende jammerverhaal van die twee jonge,
schoone gelieven, die malkaar eeuwige trouw gezworen hadden, en die liever dan
zich door een harteloozen geweldenaar van malkander te laten scheiden, samen den
dood zochten in het water’, geeft hij zijn lezing: ‘-Over lange, lange joren, zoo begon
hij, leefde er in 't Sashuus 'n schoelapper en ze' wuuf! Ze g'rakten olle dagen in
kwestie omda' 't wuuf oltyd olles beter wilde weten of de man en boos wilde spelen
lik ol de wuufs. Nu, de lapper moest 'et mo weten, je was ommers getrouwd. Up 'n
zekeren dag kregen ze ruzie om te weten langs wa' voor 'n kant Damme lag, langs
de kant van 't Wyngoordstretjie of langs de kant van 't Baggynhof. De man zei da 't
langs de kant van 't Wyngoordstretjie was en 't wuuf da' 't langs 't Baggynhof was.
En ze ritsepeeuwden.. mo' de vrouwe en wilde nie oendergeven. Ze most de broek
dragen lik ol de wuufs.... O1 greitende zei ze gedurig: ‘Langs 't Baggynhof!’ En
rapper en rapper, 't enden osem zei ze mor olsan: ‘Baggynhof! Baggynhof!...’ De
man schoot in 'n verschrikkelike koleere en pakte heur up met lyf en ziele en smeet
ze deur z'n veinster in 't woter. Ja, ja, da komt van trouwen. 't Wuuf en gaf 't nog nie'
up. ‘Bag-
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gynhof! Baggynhof!’ riep ze ol pletsend en spertelend in 't woter. Ze gienk oender
toe an heur kinne, 't woter schoot in heur moend en toch riep ze deur 't brobbelen
van 't woter mor altyd voorts: ‘Baggynhof! Baggynhof!...’ Endelik en kost ze nie
meer! Heur moend en heur neuzegoten zaten vul! Enweet je wa da' ze ton dee? Ze
stak heur hand boven woter en met heur vienger wees ze gedeurig, koppig lik e wuuf,
obstinoot tot in den dood, no' 't Baggynhof! Baggynhof! Baggynhof! En omdat da'
schoon model van huweliksliefde dor verdroenken is hein ze da' woter Minnewoter
g'heeten’. (bl. 35).
Doch hoe, trots C a s t e e l s ' herhaalde pogingen, de Sasmeester zich verhardde
tegen vrouwenmacht, en toch ten slotte bukte, vroolijk bedwongen te zijn, wil ik niet
vertellen, daar de lezer het zelf moet genieten in dit sappige Vlaamsen - weer heel
ander Vlaamsch, stadsch-Vlaamsch, in z'n soort wellicht zuiver, hoewel de
gouwspraak van het platteland ons meer het klassieke blijft. En de lezer zal zich niet
over de vertelling beklagen. Want dit luchtige boekje van enkel leute is een juweeltje
in zijn soort.
Ofschoon nauwelijk, het ging nog voor de Vlaamsche literatuur een karakteriseerend
woord te vinden, omdat ze zoo heerlijk jong is en jong zijn ook heterogeensten
verbindt, gelijk eenstemmig het clublied zingen studenten die, mannen geworden,
elkaar nadrukkelijk bestrijden; - net-nauwelijks echter ging het slechts, sinds tusschen
korenbloem, bolderik en papaver reeds veredelde, of uitheemsche bloemen aanduidden
dat de Vlaamsche literatuurakker niet uitsluitend meer den oogst geeft van een lang
braak gelegen hebbend veld; - het zal dus heelemaal niet gaan een karakteriseerend
woord te vinden voor onze, zooveel verfijnder en ontwikkelder, kunstiger en zwaarder
literatuur, bovendien niet plots verschenen, maar de zooveelste opvolgster eener
vorige. Want ook onze aller-jongste voelt zich oud en wéét daarbij dat dit een
jeugdkenmerk is waarover ze ironisch heeft te glimlachen, en weet daarenboven,
helaas,
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vooreerst dat deze wetenschap hopeloos jeugdmoordend is, evengoed als de troost
dat zelfkennis het leven breeder, dieper, alzijdiger maakt, en tweedens dat van een
akker, zóó intensief en zóó volgens de slechtste als beste nieuwe methoden bebouwd
als onze literatuurakker, slechts veldbloemen te plukken zijn, óók al weer gekweekt.
Want: zou bedoeld woord weemoed moeten zijn? Weemoed toch schijnt hét woord
onzer literatuur, bewijs dat zij, de nadagen eener cultuur begeleidend en verklarend,
bij schoonen zonsondergang ontroerd is over de snelle vergankelijkheid van den dag,
die niet bracht wat de morgen beloofde.
Doch, als zij eveneens haast naar den nacht, om des te eerder uit nachtelijken chaos
het morgenlicht te zien rijzen, gelijkelijk met schelle zoeklichten de ellende van 's
levens nachtzijde openbaart om wenschende verwachting te wekken eener zonnige
menschheid, moet dan niet profetie heeten aanduiding van haar wezen?
Of, als zij, moede van romantiek zoo goed als van realisme dat een oogst van
idealen belooft, zich terugtrekt in haar werkplaats, een kranig, oud werkman gelijk,
gesloten, stug, hoogstens afsnauwend jegens de menschen die zijn werk toch niet
begrijpen ook al grijpen ze er begeerig naar, daarentegen zijn materiaal als zijn
kinderen lief verzorgend en zijn werk liefkozend en beminnend meer dan zichzelven,
zou dan niet zelfgenoegzaamheid haar benaming wezen?
Of, als zij in verantwoordelijkheidsgevoel toch moet of vanzelve wil naar de
menschen, en haar menschenkennis, ach te duur en te laat gekocht, haar onfeilbaar
voorhoudt wat potsierlijke deftigheider nu weer zal worden vertoond op de kermis
der ijdelheid, welke ze toch ook weer betrekkelijk-belangrijk zal moeten heeten, is
haar wezenbepalende naam dan niet ironie? Heilige, glimlachende ironie, door
parvenu's, farizeeërs en kruideniers als goddelooze lichtzinnigheid, door jonge
profeten als seniele twijfelzucht ontloopen... ja, ontloopen! Hoe onnoodig! Want zij,
met haar glimlachend-vernietigende, allerminst zichzelf sparende
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kritiek, zij, den ridderslag gevend tot geestelijke mondigheid, zij, de zuurstof waardoor
der oprechten sfeer zoo zuiver blijft, is evenmin te verdienen als te ontloopen, zij,
de onwederstandelijke genadegave der onderscheiding, bewijs van rijpheid,
onloochenbaar als grijze haren en een jong hart. Is zij haren uitverkorenen niet troost,
niet een regenboog glimlachend boven ontroering-wekkende krochten, niet het geloof
der ongeloovigen en de hoop der wanhopenden? Heilige ironie, godenwijn die het
menschenkind vroolijken moed geeft het smalle pad te wandelen tusschen de kolkende
afgronden van zelfaanbidding en zelfverwerping - godenwijn ja, toch wijn, en dus...
Dat de lezing van N i c o v a n S u c h t e l e n 's roman Quia Absurdum me op ironie
wees als het karakteristikon van een goed deel onzer literatuur, bewijst dadelijk dat
het meer is dan een verhaaltjes-roman. Werkelijk is het een aangrijpend, representatief
boek;de lezer voelt zich door klare oogen aangestaard, en soms stokt hem de adem,
als zag hij den tijdgeest zelven.
Want dehoofdpersoon O d o , rijpe vrucht der wegstervende 19e eeuw, en dus een
geweldenaar in de exacte wetenschappen - op het laboratorium mislukken zijn
praeparaten zelden en hij heeft o.m. zijn eigen ‘atoomverschuivings-theorie’ (blz.
153) - en dus eveneens, of nog meer, fijnvoelend kunstmensch, sonnetten-dichter
enz, legt hier in dagboekvorm zijn biecht af, welk dagboek na zijn dood door zijn
vriend A r t h u r met ophelderende brieven wordt gezonden aan A r t h u r 's liefste
M i n k a , door O d o hopeloos bemind. Terwijl A r t h u r zakelijk vertelt hoe hij
O d o leerde kennen als droomenden, onbeholpen provinciestad-jongen, dwepend
met de klassieken, hoe hij hem daarop in kennis bracht met moderner geesten, hoe
O d o toen alles ging verwachten van anarchie en socialisme, de onzedelijke,
burgerlijke maatschappij ontvluchtte om eerst timmermannetje en vervolgens, na
weer een kort verblijf aan de academie, lid der communistische kolonie ‘Harmonie’,
dus ‘Harmonist’, te worden - vertelt O d o ditzelfde enthousiaster, en met ironie.
‘Hoe ik er toe gekomen ben
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weg te gaan?.. ik dacht, A r t h u r , dat ik een denker, een philosoof, een vrij-denkend
man was. En ik liep weg met de overtuigingen, de meeningen, de beweringen van
weet ik wie al. Letterlijk nota bene: To l s t o i 's Evangelium puilde mijn zak uit, la
Conquête du Pain, de Imitatio Christi, en den overigen hetorogenen rommel had ik
in mijn koffertje... ik met mijn nieuw- en nieuwst- testamentische allegorieën... Denk
je iemand die den bijbel, de Bhagavad-Gita, A u g u s t i n u s en de rest ‘durchaus
studiert’ en oprecht meent dat hij nu al die wijsheid ook in praktijk behoort te brengen.
A r t h u r , ik wil terug... ik wil werken stipt en ordelijk, op mijn laboratorium, hun
wetenschap ‘beoefenen’, doctoreeren, een positie veroveren. A r t h u r , ik zal een of
ander surrogaten-fabriekje oprichten - jij mag de reclames teekenen - om in een
behoefte te voorzien die geen denkend wezen te voelen behoefde; ik zal leeraar
worden en de kultuur-kinderen de duizend-en-een vragen leeren stellen waarop geen
god, al was hij stapelgek, zou kunnen antwoorden... Ik geef mij gewonnen; ik geloof
dat zij ten slotte gelijk hebben, quia absurdum... En - (sinds hij ‘Harmonist’ werd)
iederen dag ben ik een blij kind dat de wereld inloopt en met geruste nieuwsgierigheid
wacht op het wonder dat hem zal gebeuren en waarmee zijn zieltje zich voor dien
dag zal vereenen... ik zie helder, helderder dan een van ons allen hier, hoe de toestand
onzer kolonie op het oogenblik is: belachelijk, door en door. En toch vertrouwik...
Je hebt mij gevraagd naar mijn ‘kameraden’. Ziehier de comoediae personae: 1.
O l t h o f f , stichter en leider van Harmonie. Een instrument in Gods hand, voorheen
schoolmeester... 3. R e m i , bijgenaamd de Boschmensch... 4. L o r a , voorheen
eenigszins dweepsche en gedesilluzionneerde jonge dame van goeden huize, thans
voor de kippen. 5. M a x , voorheen eveneens eenigszins dweepsch en eveneens
gedesilluzionneerd artiest (plastische kunst), thans voor de stallen... de laatste
mannelijke vrijwilliger ging een week na mijn aankomst weg, tegelijk met het mooie
weer.. R e m i , de boschmensch, eet alles wat kauwbaar is, mits van plantaardigen
oorsprong en noemt
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den Pitkekantropos die hem hierin voorging wijzer en gelukkiger dan de moderne
kultuurmensch. Van een gevonden en nog niet geheel defekte paraplu kan hij een
regenjas maken, en omgekeerd’ (bl. 16-46).
Wie met zulk een enthousiasme en ironie ook het onzes inziens ijdelste werk
aanvaardt, zien wij toch met vertrouwen beginnen. Helaas, wordt ons vertrouwen
teruggezonden, nog voor wij het goed konden geven. A r t h u r tochs chrijft aan
M i n k a : ‘O d o is toegetreden tot de kolonie... uitsluitend om jouwentwil. Hij wist
dat je alle vakanties te Casa Bianca doorbracht en alleen om in die tijden dicht bij je
te kunnen zijn bleef hij in ‘Harmonie’. Ik weet dat hij van 't begin af aan dit
kommunisme als een experiment heeft opgevat’ (bl. 37).
Wij gelooven den nog-al koelen A r t h u r niet dadelijk, beginnen met O d o het
leven op ‘Harmonie’ mee te leven, doch 't is waar: spoedig zijn we meer op Casa
Bianca, de witte bankiersvilla van R u d o l f en M i n k a 's zuster M a r t h a - evenals
‘Harmonie’ gelegen aan een hoog bergmeer, in Zwitserland of zoo - waar de
kommunistische student en poëet M i n k a 's liefde tracht te winnen. Terwijl dit hem
mislukt, wint hij te gemakkelijker die van kleine E l s i van het Kurhaus, of liever:
de met den heuschen dichter dwepende E l s i dringt zich hem op; hij mist den moed
haar te wederstaan, leeft met haar eenige dagen in zijn hut - totdat haar vertoornde
vader met de politie deze perverse idylle komt verstoren. O d o behandelt dit avontuur
en bagatelle - en toch komt sindsdien zijn ontredderdheid al duidelijker aan het licht.
Schitterend-ironisch blijven zijn beschrijvingen van de dwaasheden der Harmonisten,
innig-gevoeld die van zijn bezoeken op Casa Bianca waar hij zoo heerlijk speelt met
M a r t h a 's kinderen, doch al schrijnender worden die van zijn eigen zieletoestand.
Zeldzamer worden jubels' als deze: ‘“Ik ben in Harmonie met het Heelal”. Hoeveel
saure Arbeit moet een Hegeliaan verrichten alleen maar om het te kunnen zeggen.
En ik doorleef het, in mij is het een tintelend, breed bewustzijn’ (bl. 131). Iets van
sarcastischen bijsmaak komt reeds in
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ironie als deze: ‘En M a x méént het ernstig; net als ik wanneer ik iets schrijf.
Aanbiddelijk ridikuul zijn wij artisten, maar ridikuul’ (bl. 139). En ach, armzalige
hoogheid als deze: ‘Wij zijn meer dan B o u d h a of C h r i s t u s , hun licht is áchter
ons en wij keeren niet om. Ik weet dat ik niets weet... maar ik wil zoeken niet meer
als een kind dat ten slotte vindt wat het zelf eerst heeft verstopt’ (bl. 236). En wee,
eerlijkheid der wanhoop als: ‘Ons diepste, echtste gevoel is de galgenhumor van een
verscheurde ziel. Wanneer ik eerlijk was zou ik al wat ik geschreven heb herroepen.
Liever, ik zou zeggen: die quasi sterke en machtige poëzie is in wezen zwak, de
opgeblazen phraseologie, de aanstellerige krachtpatserij van een gebroken,
niets-waardige ziel die zichzelf half in ernst, half voor de grap, een
houding-van-belang wil geven. Artisten poseeren, zij zwendelen met hun gevoel. Ik
zeg niet dat ons werk niet ‘echt’ is, maar wij zelf zijn zwakke, huichelende
zwendelaars, zoo geraffineerd dat wij meestal nog ons zelf er bij bedriegen. Luister
overigens niet naar kritici, die zwendelen met hun eigenwijsheid... Wij, M a r t h a ,
wij mannen van wetenschap, wij kunstenaars, wij dragen de schuld der kultuur, der
absurde levensverdwazing. Wij zijn de groote bedriegers’ (bl. 239, 249).
Doch genoeg geciteerd om de belangrijkheid te laten zien dezer biecht van een
twintigste-eeuwer, die, beschikkend over negentiende-eeuwsche veelweterij,
ontwikkeld kunst-gevoel en de essence aller idealen ooit geleeraard of nagestreefd,
soms bereikend hemelende hoogten van autonoom geluk, meer neergeploft in
afgronden van autonome ellende, eindigt met reddeloos onder te gaan.
Eerst vond ik 't een zwakheid van het boek dat onzeker blijft zoowel of O d o bij
ongeluk dan met opzet bij een bergbeklimming den dood vond, alsook of
levenszatheid dan wel teleurgestelde liefde zijn leven ontwrichtte - doch ten slotte
vind ik dit vage einde bij een karakter als O d o het eenig juiste.
Eenvoudig toch is hij allerminst. Hoe hoog staat hij boven de zelfgenoegzamen
van allerlei gading die alles
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kennen behalve zichzelf. Rijk en krachtig, vol initiatief schijnt, zelfs na zijn dood,
dit leven, als wij het vergelijken niet dat der sleurmenschen die gedachteloos en
genoegelijk voortvegeteeren. Hoe eerlijk is zijn klacht: ‘Wat ben ik zelf? Een
verscheurde verbijsterde ziel. Elke lummel van een dorpspastoor kan mij stellen tot
een voorbeeld van de leegheid en rampzaligheid van het ongeloof’ (bl. 209). Hoe
groot en echt ook zijn trouwe vriendschap voor A r t h u r , en vooral voor M a r t h a !
En daarnaast.. zijn ondeugden, fouten - we zouden ze moeten gaan zoeken, hoewel
hij toch nooit voor ideaal poseert, integendeel reëel mensch blijft met veel gebreken.
Hoe komt het dan, dat zijn ondergang ons onvermijdelijk wordt? Omdat de heilige
ironie hier omslaat in satanisch sarcasme? Ja, zeker, daarom! Maar dit antwoord
geeft slechts gevolg voor oorzaak, verklaart niet het verbijsterende ‘waarom?...’
Doch ìs dit wel te verklaren; ìs het wel te verklaren waarom een mensch met
prachtigen levensaanleg zich gaat bezondigen, en hopeloos blijft bezondigen aan het
leven zelf? En dat we deze vraag doen zij bewijs van den diepen blik geslagen in het
menschelijk hart door Quia Absurdum, dat eerlijke, rijke, doch rauwe, cynisch ons
martelende boek.
Ik waag me niet aan een oplossing der vraag waarom en op welk punt
levenwekkende ironie omslaat in doodend sarcasme; ik wijs slechts op iets dat mij
trof.
O d o is een zoeker, jager naar waarheid; die echter gevonden waarheid verwerpt
omdat ze niet mee op jacht, niet mee op zoek gaat. Dat waarheid vrij en rustig maakt,
hij weet het - wat weet O d o niet, die aller eeuwen wijsheid in extract bij de hand
heeft? - Maar ook van deze waarheid maakt hij een springplank naar een volgende,
hoogere waarheid. Zijn geestelijk leven is het perpetuum mobile, of te wel de
Sint-Vitus-dans, en wil waarheid achter en boven en onder de waarheid vinden, om
van dezede volgende te bereiken, tot hij er dood bij neervalt.
Waarom?
Op het einde van Wilhelm Meister - want O d o 's
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zoeken naar geluk doet aan de Wanderjahre denken, nog meer dan zijn
experimenteeren met het leven aan B o u r g e t 's Le Disciple, of zijn ironische
levenszatheid aan de S é n a n c o u r 's Obermann - op het einde van diens Wanderjahre
zegt F r i e d r i c h tot W i l h e l m : ‘du kommst mir vor, wie Saul, der Sohn Kis, der
ausging, seines Vaters Eselinnen zu suchen, und ein Königreich fand’.
O d o echter ging uit een koningrijk te zoeken, en ach, vond hij niet een ezel, erop
gedresseerd een kerkvader na te bouwen ‘quia absurdum’, terwijl de ezel vergat dat
de kerkvader eerst gezegd had: ‘credo’!?
Vanwaar dit verschil? Dus dan toch door ongeloof? Eigenlijk niet. Neen,
W i l h e l m M e i s t e r is ook geen type van een geloovige. Neen, niet ongeloof,
eerder te verfijnd geloof, ongefundeerd idealisme heeft O d o topzwaar gemaakt.
En ik zie den ouden Wijze van Weimar, reeds dadelijk in 't begin, waar O d o
onder A r t h u r 's invloed, zich bekeert van de klassieke tot de moderne geesten,
bedenkelijk het hoofd schudden: dat deze laatste immers geen maat weten te houden
en hun adepten op het pad der consequentie doodjagen!
- Gelukkig, geen metaphysische kunst! zeggen we na Quia Absurdum van H u l z e n 's
werk ter hand nemend. En zoovéél tegelijk! Trouwens oogst van meer dan één jaar.
Cinematograaf geeft acht schetsen: Franskiljons, fransch-belgische studenten die
's avonds laat in een café van Flaminganten den boel komen opscheppen;
Straattooneel, amsterdamsche straatjongens, die voor een cent hun zuigvisschen
willen laten zien en schreeuwen over ‘kappetaal en soosjale kwestie’, en daarom
door een dienstijverigen agent naar de wacht worden gesleept, waar de kommissaris
ze dadelijk vrijlaat als ze uitleggen ‘dat de zuigvisch is hun kapitaal en hun
gesjochtenheid de soosjale kwestie’; Aankomst Cirkus, waar tusschen de hurry van
artisten, rijderessen, persmannen, sjouwers en kijkers de bijna-zeventigjare
manege-knecht bemerkt dat hij alles vergeet, niet
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meer mee kan, teveel is; In Tweede Klas, vindt de reiziger het stijver, ploertiger,
vervelender dan in de derde;in Nachtstad (I) komt een agent thuis, en (II) lacht het
publiek om de gemeenste liedjes gezongen in de Chat Noir van Amsterdam; in
Liefdescha rijdt een verliefde sleepers-knecht paard en wagen tegen den grond, komt
daardoor te laat bij zijn meisje, die eerst boos dan weer goed wordt, waarop haar
moeder zegt: ‘jullie moete nog leere met scha en met schande!’ - en zoo ons dien
vreemden titel Liefdescha verduidelijkt; de Liftjongen die uit de lift neersmakt, en
dan mismaakt, per gratie een plaatsje als pannenschuurder krijgt in de onderaardsche
keuken;en ten slotte Afscheid van een moeder die haar jongen, door zijn meisje
bedrogen, naar Atjeh ziet vertrekken.
Alles in vlugge, dadelijke, beeldende woorden verteld, en werkelijk met
cinematografische juistheid vertoonend toestanden en menschen - die, Liefdescha
hoogstens uitgezonderd, een gewoon mensch niet bij voorkeur opzoekt en hem in
de meening versterken dat hij van degelijke kunst iets meer mag verwachten dan
treffend-juiste photographie.
Dat meerdere belooft Een Vrouwenbiecht.
In het Voorwoord bekent R e g i n e R a m h o r s t : ‘Een liefdesbiecht...? Ach, die
kwelling van 't arme, gepijnigde vrouwenhart, dat zonder groote schuld zondigt, dan
niet kan rusten voor ze de oorzaken ervan heeft onderkend en uitgezegd en altijd
weer tast in 't vage! Maar 't beluisteren van de harteklop, 't elkander eerlijk opbiechten,
brengt ons misschien iets nader. Misschien...? En om dit nu in trouwe te betrachten,
ga ik schuil onder schrijver's naam, aan hem woordkeus en indeeling overlatend’. In
de biecht vernemen we dan 't volgende. De mooie, bijna veertigjarige R e g i n e ,
moeder van de lieve A n n i e , en vrouw van den goeden R o b , hoofdambtenaar bij
de spoorwegmaatschappij, lijdt aan influenza. Wellicht heeft ze zich overwerkt bij
haar cursus voor Kunstnaaldwerk en Kleedij, dien zij belangeloos geeft, natuurlijk
niet als ‘filantropie, maar als sociaal werk’ (bl. 35). Daar de koude, natte, Hollandsche
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winter haar genezing belemmert, weet R o b gedaan te krijgen dat A n n i e bij
grootmoeder gaat, hij tijdelijk wordt overgeplaatst naar B e r n , en R e g i n e in een
Kurhaus ergens boven Vevey herstel harer gezondheid zal zoeken. Ze vindt daar een
first-class, mondain hotel vol cosmopolieten - gelukkig is hier nu geen woord
Hollandsch bij! - die hun tijd doorbrengen met overdadig eten, zonnebaden,
sneeuwsport en flirten. Al spoedig maakt ze kennis met een landgenoot van E l v e n ,
en M r . Wa r d , Amerikaan van Hollandschen oorsprong - zijn overgrootvader
heette de Wa a r d -, haar direct sympathiek. Deze vertelt haar dat, toen hij op trouwen
stond, plotseling zijn verloofde stierf en hij sinds ‘huiverig is voor 't geluk, voor 't
bestendig geluk.... Enfin, mannen en vrouwen moeten niet zoo van eeuwigheid praten,
maar elkaar wat meer liefde kunnen geven, als de omstandigheden dit meebrengen.
Heel ons bestaan is maar tijdelijk en toevallig, hoe kunnen we dan praten van eeuwige
trouw en eeuwige liefde’ (bl. 113). Voorloopig leert hij haar lugeeren - 't lugeing of
tobaggening der Amerikanen, zooals daar het Hollandsche priksleedje rijden heet danst met haar, schertst met haar over Herr R e i z b a c h , een internationale A d o n i s ,
die met zijn zwarten baard, golvende lokken en smachtend teint alle dames het hoofd
op hol brengt, maar door R e g i n e alleraardigst op de vlucht wordt gejaagd, doch
eindigt met haar gedachten geheel in te nemen, zelfs als R o b haar uit Bern nu endan
bezoekt. In hun omgang komt de spanning eener hooge verwachting en als hij, haar
een geleend boek terug-brengend, op haar kamer komt, volgt de uitbarsting: ‘Ik
bedwelmde mezelf onder zijn lief kozingen, en bedwelmde ook hem; want ik voelde,
dat hij evengoed behoefte had om tevergeten, als ik.’(bl. 240).
Doch spoedig volgt de ontnuchtering: ‘De schellen zijn ons van de oogen gevallen.
Niets blijft over dan scheiden en zoo spoedig mogelijk.. Onverbloemd hebben we
elkaar de werkelijkheid voor de oogen gehouden... en geen van beiden durfde de
verantwoordelijkheid aan’ (bl. 246). R e g i n e keert tot R o b terug; Mr. Wa r d
bezoekt hen eens te
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Amsterdam, en vindt dan den dood bij een bergbestijging. Na jaren sterft ook R o b ;
zijn laatste woord is dat liij haar alles vergeeft, en R e g i n e 's laatste woord is ‘Annie
is nu al een groot meisje, 't Is voor haar dat ik deze bekentenis heb geschreven, 't zal
haar wel niet behoeden. Maar wellicht vindt zij toch iets erin. En och, wij vrouwen
lijken zoo op elkaar, en van de liefde weten we nog zoo bitter weinig!’ (bl. 279).
Prachtig zijn de décors van dit boek. Scherp gezien en voortreffelijk geteekend
het sneeuwlandschap, het hotel met zijn cosmopolitische bevolking, door R e g i n e
met haar smaak voor kleedij zoo juist getypeerd, hun bals, flirtation's en priksleedje
rijden; allerkoddigst de scène als R e g i n e Herr R e i z b a c h het hotel uitbonjourt
- maar de biecht? Biecht is toch belijdenis van zonde, en deze is toch schuldbewustzijn
gewekt door overtreding of miskenning van den norm door het ideaal gesteld. En
van dit alles, zonder welke een biecht oumogelijk is, vinden we hier een bedroefd
beetje.
Ideaal? Aldus teekent R e g i n e hun (sic!): ‘ideaal huwelijk. Twaalf jaar zijn we
getrouwd en 't eerste diepgaand verschil in meening moet nog komen. R o b is de
braafste, de beste man van de wereld. En ik? ik gedraag me niet minder goed, ben
even lief voor hem. We kunnen heerlijk met elkaar over weg, kibbelen nooit, hebben
bijna geen verschil in smaak, in opvatting.’ (bl. 62). Brrrh! Om van te rillen! Moeten
zich voor dezen spiegel gehuwden niet schamen voor hun onrustbarende
vervelendheid, en celibatairs zich niet feliciteeren dat ze de huwelijksfuik zijn
ontsprongen, waar het leven zoo hopeloos versaait en beschimmelt!
Schuldbewustzijn? En R e g i n e zegt: ‘vóór dat bigamie zal zijn toegestaan en
privaatbezit van eenig man over de vrouw is afgeschaft, moet de mensch nog heel
wat fasen doorloopen, indien 't ooit zoover komt’ (bl. 261). Ah, dus bigamie is
eigenlijk haar, en Mr. Wa r d 's, ideaal. Hoogstens voelt ze zich ‘een flirteuze.... een
komediante.... een vrouw die tot 't uiterste gaat en dan zegt: neen!’’ (bl. 252) En dat
nog niet eens, want ze vervolgt: ‘En schuldig in de eigenlijke zin van 't woord ben
ik evenmin, 't komt er
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maar op aan welke moraal men voor zichzelf aanlegt’ (bl. 260). Als R o b op zijn
sterfbed dan ook zegt: ‘- R e g i n e ... vrouw... ik vergeef je.. alles.. alles!’ en zij
antwoordt: ‘- Maar wat dan R o b ? ik heb niets misdaan.... Niets, niets!!’, doch hij
herhaalt: ‘Alles is vergeven...’ en dan sterft, zucht ze, miskend: ‘Dus ook dàt nog!’’
(bl. 279). Voor de schuld substitueert ze dit: ‘'t eenige wat ik tot verklaring vind, is
de drang van 't lichaam en de ijdelheid van de geest, die beide als in braak-gelegen
veld te welig opschoten onder de broeiing voor een lang ontbeerde koestering’ (bl.
270). Dat is dus haar moraal, de welbekende van het platte materialisme, die alles
vergoelijkt en verklaart uit de omstandigheden, en bitter moet stemmen omdat op
een verkeerde wereld de omstandigheden onbevredigend blijven. Dus niet als een
schuldige, die zich wil verbeteren, maar als ten onrechte teleurgestelde keert ze
bitter-gestemd terug tot R o b , al zuchtende: ‘Van nu af begint een leven van bedrog,
van liefde huichelen en je anders voordoen dan je bent’ (bl. 260).
Zeker zijn er in onze anarchistische tijden R e g i n e 's, maar evenzeker is dat haar
ideaal van bigamie niet is dat van de vrouw, van de Hollandsche vrouw, aan wie
ridderlijke hoogachting de ongereptheid van het huwelijksleven toevertrouwt.
Zeker kent de vrouw verleiding, andere, misschien hevigere dan de man, maar
haar fijngevoelige schuchterheid zal zich, in R e g i n e 's geval, niet verontschuldigen
met Mr. Wa r d 's ‘Weltmoraal’, d.i. geen moraal -, integendeel zichzelve veroordeelen,
en daarmede bewijsgeven van haar eigen, aangeboren hoogheid.
En dus, hoe schoon ook de beschrijvende partijen zijn van dit boek, geeft het niet
iets anders dan het belooft, geeft het niet, naast voortreffelijke typeeringen van een
kunstenaar in 't mondaine leven van een Zwitsersch hotel volkomen thuis - gelijk
v a n H u l z e n reeds bewees te zijn met In Hooge Regionen - en in plaats van een
vrouwen-biecht, vooral de opvattingen van een modern moralist?
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Op die vraag geven Aan Zee en Maria van Dalen een antwoord.
In Aan Zee verrast ons eerst de kunstenaar door een meesterlijke beschrijving
eener zomersche zee, doch al spoedig verengt zich de horizont, een enkele maal
brengt hij ons nog op 't Scheveningsche en Zandvoortsche strand, - waar men
natuurlijk de zee niet ziet - doch aldra midden in de bohème van Haagsch en
Amsterdamsch jongelui's-leven. En hier zien we ons voor de vraag geplaatst: hoe
het toch in 's hemelsnaam mogelijk is dat een goed kind als E e f , zich aan die
lokkende ellende kon weggooien? En dan is het niet de kunstenaar, maar de moderne
moralist, die aanwijst omstandigheden, omstandigheden en nog eens omstandigheden
- hoewel natuurlijk deze moralist verstandig genoeg is goed gebruik te maken van
's kunstenaars kranig talent. Zoo toont ons dan Aan Zee dadelijk en duidelijk een
aardig jodenkind, prentbriefkaarten verkoopend op 't Scheveningsche strand en die
het vooral heeft gemunt ‘op heeren, jongelui en van gezette leeftijd, omdat de
ondervinding haar al leerde, dat die veel toeschietelijker zijn. Ze wist ook wel, dat
ze spekuleerde op de belangstelling der mannen en dat daarin eenig gevaar voor haar
stak, maar ze achtte zichzelf zoo drommels glad en uitgeslapen, dat geen verleiding
haar zou kunnen deren’ (bl. 10). Daarbij ze moest wel; vader was dood, moeder ziek,
‘en toen had Oome B e n n i e gezegd, dat zij moest gaan verdienen. 'n Ateljee, vond
hij prachtig, maar bracht niet op. Nee, in de prentbriefkaarten, daar zat wat in, dáár
kon je uithalen zooveel je wou.. Ze moest er dus op uit, snorde overal waar ze maar
gelegenheid vond, maalde er niet om wat ze van haar zeien. Elken avond herinnerde
moeder: Kind blijf toch eerlijk... pas op nummer één. Wat moeder er mee bedoelde
wist ze best. Natuurlijk, als ze dat kwijt was, bleef er voor 'n jidde-kind niet veel
over. Al de goj's bij elkaar waren haar dat niet waard’ (bl. 11). Is de zomer voorbij,
dan zoekt en vindt ze een naaiwinkel. ‘'t Gaf een bedroefd drupje, een gulden vijf en
zeventig’. Doch zelfs dit mislukt. ‘Gewoon om langs de straat te loopen,
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werd het vaste zitten van 's morgens tot 's avonds een kruis... na drie weken kreeg
ze gedaan. Ze durfde 't niet aan moeder zeggen...’ De geheele week zocht ze werk
doch tevergeefs. ‘Nu moest ze 't weekgeld hebben. Hoe daar aan te komen? Hoe?
Dat ze 't op een gemakkelijke manier kon verkrijgen, wist ze al lang, van
vriendinnetjes en ook uit haar zelf’. Den Zondag wacht ze nog, maar ‘ze vond geen
uitkomst... Ze ging en zocht 'n vriendinnetje, die van pret hield en 't niet zoo nauw
nam... en toen... toen hapte ze toe. Ze moest geld hebben, van avond nog. Zonder
dàt durfde ze niet meer thuiskomen’ (bl. 48). Eenmaal gevallen gaat ze voort in de
ellende, leeft met een heer, eerst in den Haag, daarna in Amsterdam, bezoekt met
hem Brussel, en zendt onderwijl geregeld geld naar huis voor moeder en de
woekerrente van 't door oom B e n n i e voorgeschoten geld. Doch dan verlaat haar
de man, en bemerkende dat ze moeder zal worden loopt ze te Zandvoort in zee.
En 't slot is: ‘Aan 't eind van de week (kreeg moeder) bericht dat haar dochter zich
had willen verdrinken, maar gered, nu op de dood lag in 't ziekenhuis.. Heel 't huisje
jammerden ze vol. Ze hadden nooit iets van liefde of zooiets gehoord, en E e f die
zoo bang voor water was, hoe kon dat dan? Als die postwissel er nu maar was, dan
zou Oome B e n n i e eens naar haar toe kunnen gaan. Maar achenebbiesj, die
postwissel kwam maar niet’ (bl. 165).
Niet waar, hier is niet in de eerste plaats de artiest aan 't woord, die in kleurige
bizonderheden alles vertelt - want dan was Aan Zee gewilde vuilpoesserij geworden,
waarover men kon zwijgen - maar zooveel te meer de levensverklaarder, die naspeurt
hoe zoo'n goed, zelfopofferend kind zóó ondergaat, en vooral de moralist die alle
schuld overbrengt op de abnormale omstandigheden, waaruit E e f zich op abnormale
wijze tracht te redden. En deze moraal is...
Doch zien we haar eerst op grootscher schaal toegepast in Maria van Dalen. Het
is een vervolgwerk in den cyclus Van de Zelfkant der Samenleving, geopend met De
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Man uit de Slop. Daar zagen we P i e r , de man uit de slop, zijn vrouw vermoorden,
in en uit de gevangenis komen, zijn kermisbedrijf vergeefs weer beginnen, vergeefs
ander werk zoeken, door een vriend Ve r d a m aangezocht worden tot diefstal, en
ten slotte, terwijl hij den gevangeniswagen ziet voorbijrollen, zich een roes drinken.
In Maria van Dalen heeft hij zijn roes op het politiebureau uitgeslapen, wordt weer
aangeklampt door Ve r d a m en het slot is eveneens dat hij weer vreest de gevangenis
in te gaan. Het verschil bij al dit eendere is dat hij zijn vrees nu kan uitzeggen aan
M a r i a v a n D a l e n , zijn onwettige vrouw, naar wie dan ook terecht deze twee
deelen zijn genoemd.
Deze M a r i a is een Groningsch-dialect sprekende boeren-meid die in Amsterdam
eenen gehuwden, verdoolden dominee loopt te zoeken, een trouw schaapken dat
eerst Ve r d a m en dan P i e r vraagt naar haren ontrouwen herder. Nu, dat er dominees
verdwalen naar den zelfkant der samenleving is zeker mogelijk - maar deze Judas is
al te grof geschetst, er letterlijk met de haren bijgesleept, zuiver: pour le besoin de
la cause. Ziehier de man, zooals M a r i a hem teekent, als P i e r , haar den weg naar
een slaaphuis wijzend, uitvorscht hoe zij zoo eenzaam door nachtlijk Amsterdam
dwaalt: ‘hêt mienheer wel es vernoom'n van doomnee D i e k s t e r h u u s ... die
verleidde allerlei meissies van de katechismus, jao van de eerste families.. mie ook...
dominee is naar Amsterdam 'gaon... ik deê het huusholden, kookte, en neide, deê
alles. Maar daor was geen kruut tegen 'wassen, aal mien geld het-ie mit noom'n-n...
Ik was de eenige die 't ghoud met doom'nee meinde, al die aenderen wassen maor
wereldsche deerns. 't Zal h'r laoter nog naor vergaon! Een schande zooals ze
huus'holden hebb'n. De sampanje liep met straolties van de taofel... Och, 't is niet
zoo slim zi'n schuld. Die wereldsche wichter maoken hom glad mal’. (I. bl. 60-72).
Midden in het tweede deel zien we hem zelven, uit de kerk komend, en hooren hem
M a r i a , die zielsblij is dat ze haren dominee eindelijk vond, vermanen, schijnbaar
ootmoedig, inderdaad valsch en hoog, zuiver een farizeeër van een cents-prent. Verder
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niets van dit gedrocht bemerkend, begrijpt de lezer dadelijk hoe deze al te prenterige
figurant er slechts bijgehaald is, ter aanwijzing hoe de goede M a r i a kon worden,
die ze werd. Want door een dominee(!) verleid en verlaten, zonder bestaansmiddel
in de vreemde stad, valt ze geleidelijk al dieper. Totdat P i e r haar redt. Gelijk zij
hem heeft gered. Eerst alleen door haar verschijning. Nauwelijks toch heeft hij haar
gezien of hij peinst er over na hoe hij, slecht opgevoed, nog slechter is geworden
door zijn vrouw, en besluit ‘een goeie vrouw brengt je door 't leven, houdt je rechtop,
en een slechte haalt je naar beneden’. (I bl. 22). Dan door haar biecht van haar leven
met den dominee, zoodat terugkeerend van 't haar aangewezen slaaphuis hij denkt:
‘'s jongens, dat in zoo'n boeretrien zooveel kon zitten? En toch waarom niet? ze is
een mensch als een ander, alleen een beetje meer rechttoe, wat eerlijker dan die zich
voor netjes en braaf uitgeven. Ze mag met dominee gedaan hebben wat ze wil, maar
dat is zeker, er zit geen haar kwaad in d'r!’ (I bl. 77). Eindelijk doordat ze, bij een
volgende ontmoeting, hem in beginsel bekeert. Trouwhartig toch verbiedt ze hem te
vloeken, waarschuwt hem vervolgens voor Ve r d a m - eerst alleen uit bijgeloof
omdat deze roodharig is (- wacht joe voor die van God geteekend siend! -), dan
sterker als ze hoort dat die een dief is (... joe goa neit naar Ve r d a m . De Heere gift
altied uutkomst) -, en ten slotte geeft ze hem haar laatste geld. Dat maakt hem klein.
‘Hij schudde het borstelig doggehoofd, en zei: - Je bent een rare meid, maar een
hart van goud, dàt mot ik zegge!
- Geen woord van an! weerde ze af. We mott'n elkaer biestaon. Je zoe 'et toch ok
doun? nietwaor?
- Nou, dat weet ik zoo net niet!
- Jaowel, hield ze vol.
- Affijn, as je dat zoo graag hebben wilt.
- Zekers, 'k hep daodlik 'zien, dat joe ghoud bint! zei ze sterk overtuigd’ (I bl.
99-105).
Deze moreele en materieele hulp houdt P i e r op de been. Uitgehongerd, bijna
vertwijfelend, wordt hij door een
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artist-antiquaar als huisknecht in dienst genomen. Deze, ongehuwd en van luchtige
zeden, neemt het P i e r niet kwalijk, als deze, M a r i a van de straat reddende, haar
eenvoudig in huis neemt. Zij verricht daar huiswerk, doch hun korte geluk wordt
verstoord doordat P i e r 's patroon, te veel artist om zakenman te zijn, bankroet gaat,
èn doordat M a r i a een kind verwacht. Zij biedt aan eenvoudig heen te gaan, doch
P i e r blijft haar getrouw. Ze betrekken samen een zolderkamertje, waar hun kindje
wordt geboren, juist in den tijd dat P i e r , door 't bankroet weer werkeloosheid
vooruitziende, uit den faillieten boedel allerlei steelt om voor M a r i a en kind brood
te hebben. Beiden kunnen geen werk vinden, kleeding is al in den lommerd gezet,
huisraad reeds verkocht. P i e r gaat weer drinken, verkoopt ‘de waterketel van het
petrooltoestel voor een paar stuivers, om geld te hebben voor 'n borrel’ (II bl. 195),
wordt door zijn ex-patroon, die de diefstallen bemerkt, bloedend op straat gesmeten,
doch daarop nog eens gewonnen door M a r i a 's zachtheid, en biecht haar alles, op
de knieën, 't hoofd in haar schoot. En M a r i a ? ‘Haar handen gingen troostend over
het ruige hoofd... Eens raapte hij haar van de straat, nou moest ze voor hem opkomen
of met hem ondergaan. Ze was zijn vrouw en hoorde bij hem, ook als hij de
gevangenis in moest, ze mocht hem niet aan z'n lot overlaten! Een tijdje huilde ze
stil, want o, wat P i e r had gedaan was erg, maar hij deed 't voor haar, voor 't kind.
Een warmte doorstroomde haar, sterkte haar zwakke lichaam en duidelijk zag ze
ineens haar plicht. Ze hief zich op; ze moest naar meneer, moest hem te voet vallen,
vergiffenis smeeken voor hem en alles weer goed maken wat P i e r misdreef.
- 't Is niks, zei ze kort-af, 't is allemaol niks, laot mie begaon. Pas op 't wicht, 'k
gao naor joe baos, hai is ghoud en braof, 'k zal mit h'm praot'n!
P i e r kreunde, verschoof zijn hoofd van schaamte en borg het op tafel; hij durfde
haar niet aankijken. Zij richtte hem weer op, nam 't kind, gaf hem dat in zijn armen,
-
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en hij geheel onderworpen, kuste voor 't eerst zijn kind, het kind van haar’ (II bl.
209).
Harten van gond dus! P i e r zegt het van M a r i a als zij hem met haar laatste geld
helpt (I bl. 105), en M a r i a zegt het van P i e r (‘ie hêt 'n hart van gold’), als haar
weergevonden dominee haar verwijt dat ze, ongehuwd, toch met P i e r leeft, en zij
ten slotte voelt dat de dominee haar vreemd is geworden, doch P i e r bloedeigen. (II
bl. 133-138). Ronduit gezegd: ik houd niet van die harten van goud; niet slechts
omdat het beeld mij foeileelijk en onreëel schijnt, maar vooral niet, omdat ik niet
aan die dingen geloof. Zoo goed als de slap-orthodoxe harten van goud van
M a c l a r e n me innerlijk-onwaar voorkomen, evenzoo deze zoetelijksocialistische
harten van goud door v a n H u l z e n gegeven aan P i e r en M a r i a . En gelijk
literatuur voor M a c l a r e n ‘het bijkerkje’ (Kloos) was, waarin hij zijn aangelengd
idealisme altijd kon aanpreeken, zoo gebruikt v a n H u l z e n haar om zijn moderne
moraal te brengen. Komt er hierdoor ziel, warmte, persoonlijke overtuiging in zijn
tendenz-kunst, ze roept daardoor ook de antipodische levensopvatting in het geweer.
Zegt hij: de mensch is van nature goed, de ongunstige omstandigheden maken hem
slecht; ik: de mensch is geneigd tot alle kwaad, en juist de moeilijke omstandigheden
louteren, sterken hem in den goeden strijd. Meent hij: het ongebonden leven houdt
het natuurlijke gevoel zuiver, ongerept; ik: dat ongebonden leven vereelt het geweten,
verstompt het gevoel. Vindt hij: aanvaarding der in de samenleving als normatief
geldende regelen kweekt licht leugen en valschheid; ik: verwerping dier normen
kweekt zeker barbaarschheid.
Doch op den keper beschouwd behoort dit gefingeerd debat reeds niet meer tot
het terrein der literatuur. Ook literatuur beoefent zelfkennis en grensafbakening, en
laat gaarne aan universiteit of kerk dat over, wat dezen speciaal is toevertrouwd.
Neen, zij is er niet om te leeren, hoe ‘harten van goud’ te kweeken. Zij wil het leven
weergeven, en dat zoo volmaakt mogelijk. Daartoe neemt zij haar elementen niet
alleen uit de natuur, allerminst alleen uit
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een ‘primitieve’ natuur, maar evengoed uit de samenleving, die berust op het intact
blijven der normen. Haar werk is niet nieuwe natuur noch nieuwe samenleving te
ontdekken of te scheppen, zij heeft alleen van het reëel gegeven leven reëele
schoonheid te scheppen tot verheuging van allen, niet van één partij of secte, maar
van allen, gelijk groote kunstenaars als D a n t e , Vo n d e l , G o e t h e en G e z e l l e
deden en nog doen.
Al dat gezoek naar ‘harten van goud’, het moge pleiten voor het goede hart van
den zoeker, het geeft toch maar bedroefde literatuur!
Va n H u l z e n , overtuigd ze niet te vinden in onze verleugende samenleving,
ging ze nu zoeken bij ‘de zelfkant der samenleving’. En of hij vond! M a r i a v a n
D a l e n ! Nu ja, ze zondigt van het begin tot het einde tegen het zevende gebod maar, zie, dat is juist haar ‘primitieve’ deugd! Zelve verontschuldigt ze zich aldus:
‘zij zondigde vele keeren, wel niet opzettelijk maar in haar jonkheid, in de
onbedrevenheid van het leven’ (II bl. 59) en P i e r verheerlijkt haar reeds: ‘alleen
M i e k e was zich zelve niet 't naaste; die offerde zich en gaf zich, ze was met recht
een opofferende M a g d a l e n a , zondig en heilig, zooals hij 't zich herinnerde uit de
Kathechismus’ (II bl. 50). Haar zondigen met den dominee is om dezen te redden;
met P i e r om dezen te redden; haar zondigen is haar heiligheid - en daardoor is haar
ongehuwde leven met P i e r idealer huwelijk dan het beste volgens gewone wijze
gesloten, m. é. w. het hare is het ideale huwelijk, juist omdat het geen huwelijk is.
Enfin, dat is nu eenmaal het talent van alle tendenzliteratuur dat ze vindt wat ze wil
vinden. En wie nu ‘een hart van goud’ wil zijn, weet waar hij het kan krijgen, in de
sfeer ‘van de zelfkant der samenleving’.
Maar 't vreemdst blijft dat tendenz-literatuur me altijd oudbakken schijnt. Deze
M a r i a v a n D a l e n is dat niet V i c t o r H u g o 's Marion de Lorme? Niet dezelfde
zich opofferende zondaresse, die door de zonde heilig wordt? En P i e r is die niet
weggeloopen uit H u g o 's Les Misérables? En geeft dit opschrift van een hoofdstuk
uit een ander werk: ‘De la boue
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mais l'âme’ niet de quintessence der psychologie dezer scheppingen ‘van de zelfkant
der samenleving’? Is P i e r niet, precies als zijn collega-moordenaar C l a u d e
G u e u x uit Le Dernier Jour d'un Condamné ‘un honnête homme’, ja ten slotte ‘un
véritable saint’? En wat is dit anders dan het afratelen van R o u s s e a u 's relletje?
Op de eerste bladzijde van E m i l e staat: ‘tout est bien, sortant des mains de l'auteur
des choses; tout dégenère entre les mains de l'homme ..les prejugés, l'autorité, la
nécessité, l'exemple ... toutes les institutions sociales dans lesquelles nous nous
trouvous submergés, étoufferaient en lui la nature.’ En de Préface van Les Misérables:
‘Tant qu'il existera, par le fait des lois et des inoeurs, une damnation sociale créant
artificiellement, en pleine civilisation, des enfers, et compliquant d'une fatalité
humaine la destinée qui est divine...’ En wat zegt dit anders dan: de mensch is goed,
alles is goed, als het slechte, de zonde, er maar niet was; - laat ons dus zeggen: het
slechte is goed en alles is goed; - derhalve, alles is goed, en wie dit ontkent is slecht??
Doch, móét ik me niet vergissen, want nú nog die oppervlakkige psychologie der
Romantiek, nú nog, na de heerschappij van 't naturalisme, na de zegepraal der literaire
beginselen van '80, door v a n H u l z e n schitterend in praktijk gebracht...
Ja, nu nog H u g o ! Ik zeide het ook met bevreemding toen ik ter verifieering in
een bibliotheek Les Misérables willende naslaan, hoorde dat die tien deelen nog
geregeld werden rondgeleend.
Toch behoort v a n H u l z e n zeker tot een onzer belangrijke schrijvers, die van
zijn eerste optreden zich onmiddellijk bij de N. Gids aansloot. In de détailteekening,
in het weergeven van nuances, blijft hij, ook in Maria van Dalen, een krachtig,
nauwgezet realist, die geen poppen, maar menschen ‘in hun eigen maniere van
spreken’ weergeeft. Zoodat we dus moeten besluiten: het schijnt dan toch waar dat
we, gelijk reeds vaak werd gemompeld, met volle zeilen de wateren eener nieuwe
romantiek instevenen, die ons belooft te brengen niet als de vorige,
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naar het paradijs van ‘den vooruitgang,’ wel naar dat van het socialisme.
Is dit zoo, dan dreigt een der mooiste winsten van de beweging van '80 verloren
te gaan, deze n.1.: dat zij ons alle tendenz-literatuur in den ban deed. En dan wacht
ons weer een onmannelijke, dweepzieke, sentimenteele literatuur ver in het ontdekken
van ‘harten van goud’, waar een gewoon mensch ze niet zou zoeken - en de al te
oude Prediker krijgt weer eens gelijk: ‘hetgeen er geweest is, hetzelfde zal er zijn,
en hetgeen er gedaan is, hetzelfde zal er gedaan worden, zoodat er niets nieuws is
onder de zon.’
En nu daarlatende in hoeverre de beweging van '80, met haar te zelfgenoegzame
en negatieve ‘l'art pour l'art’, zelve schuld is dat haar heilzame ban door haar eigen
volgers wordt opgeheven, jammer blijft dit. Want tendenzliteratuur wordt nooit groote
literatuur, al wordt ze in het groot gedrukt en gelezen. En groote literatuur verzaakt
ook nooit haar samenhang met de normatieve levensmachten, zij is juist groot door
haar samenvatting van die allen, zienlijke en onzienlijke, en door deze haar
samenvatting te heffen op een hoog niveau van kunst, tot verheuging van allen. De
goed-roomsche Vo n d e l blijft een trots voor elken protestant, en de oude heiden
G o e t h e heeft een woord voor elken geloovige - maar alle tendenz is hun vreemd.
Groote literatuur geeft synthetisch inzicht in het breede, diepe leven, en geeft dit aan
allen die oogen hebben om te zien; tendenz-literatuur ‘prêche pour sa paroisse’ en
kweekt dwepers, die, omdat ze zoo eenzijdig zien, radicaal zijn en sterk in groote
woorden.
Zoekenden houdt ons in dezelfde sfeer - toch anders.
Het slot van dezen roman, door S a m u e l G o u d s m i t , is, dat de hoofdpersoon
J o o p , het brave jodenslagertje uit 'n provinciestadje als Lochem ofzoo, dat bij
nijpend gebrek om vrouw en kinderen brood te kunnen koopen een partij lood heeft
gestolen, dat ‘J o o p , omdromd van honderden, dichtbijeen gedrongen meestappend,
sjokte tusschen twee agenten, zwaar geboeid over 't midden der straat’
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(bl. 291) - terwijl in diezelfde straat voor zijn oudershuis de bruidskoets staat van
zijn broer S a m , eveneens slager, die door onbarmhartige concurrentie hem arm en
een dief maakte. Onze sympathie is natuurlijk bij J o o p , die voor straf naar de
gevangenis, en niet bij S a m , die om Gods zegen op zijn huwelijk af te smeeken
naar de syaagoge gaat. Dus ook de al te goedkoope ‘Umwerthung aller Werthe:’ wat
goed heet is slecht, wat slecht heet is goed, en 't zijn alleen de verkeerde
omstandigheden die den goede brengen tot iets zoo... slechts mogen we hier eigenlijk
niet zeggen, dus iets zoo... onmaatschappelijks als diefstal.
Toch doet Zoekenden anders aan.
Vooreerst omdat het ons brengt niet in een uitgezocht gezelschap van
onmaatschappelijken, maar midden in een samenleving, die als eigen kringetje te
midden van grooter geheel, toch alle elementen bezit voor een geheel, en dus der
kunst materiaal verschaft tot zuivere, breedgeziene uitbeelding.
Dan ook omdat het gevoelige, goede kereltje J o o p , hoe gunstig ook afstekend
tegen de meesten zijner vloekende, vrekkende, vuile medejoodjes, gelukkig geen
‘hart van goud’ is. Neen, we zien hem steeds, zooals hij ons hier geteekend wordt:
‘Woensdagsavonds, den achtsten A b , als de groote treurdag, den negenden A b ,
inging, was J o o p naar Schoel gegaan. Als velen, niet zeer overtuigden, ging 't hem
dikwijls zoo: in slechten tijd werd hij devoter, zocht hij waarlijk hulp bij zijn god,
door ter kerk te gaan vooral, en zijn gedachten, innig soms, te keeren naar gebed.
Het was, zooals, naar de boeken Mozes, Israël deed: wen zij met goud en zilver zwaar
behangen gingen, gaven zij ervan voor afgodsbeelden, en omangstte hen de kuil van
wee en ontbering, dan klaagden hun stemmen hoogòp in kinderteedere
verootmoediging’ (bl. 158).
Dit; citaat wijst meteen naar het beste van Zoekenden d, i. naar de liefdevolle
teekening van het intiem-joodsche leven in huis en synagoge. Dat zijn schitterende
pagina's waar de neuriënde voorlezing beschreven wordt van ‘den grooten somberen
Jeremia-klaagzang door de halflichte
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Synagoge’ (bl. 158 vlg.), waar zoo aardig wordt geëtst de Sabbathsviering in huis
van den ouden Beem (bl. 46-53).
Dat is nu pure kunst van een kunstenaar zoo innerlijk ontroerd over de schoonheid
van 't door hem-alléén geziene, dat hij er van moet vertellen, in groote, levende
woorden, moet vertellen, al 't andere vergetend - dus zonder de minste tendenz.
Verbluffend en teleurstellend is het dan dienzelfden kunstenaar te hooren weergeven
de gemeenste straattaal van zooveel vloeken en verwenschingen per bladzijde. De
lezer vindt 't maar prettig dat hij al dat jiddésch niet begrijpt - hier nog vermoeilijkt
doordat de gewone taal dialect is - doch voelt te erger het gebrek aan eenheid tusschen
genoemde uitersten.
Als zoodanig is Zoekenden zeker wel een echt boek voor onzen tijd met zijn gebrek
aan synthese, en die daarvoor vergoeding zoekt door de elementen welke niet bij
elkaar willen komen, dan maar ieder op eigen gelegenheid zich zoo fel en consequent
mogelijk te laten ‘uitleven’. Als de jonge schrijver, die na zijn Dievenschool, met
dezen roman wel een stap vooruit is gegaan, intusschen zelf ook maar een zoekende
blijft - en in de goede richting. Hij heeft kwaliteiten van een groot kunstenaar die
met eerbied voor het geheel, en de daarin geldende normen, daaruit een levensbeeld
ons weet te heffen in de sfeer der schoonheid - daarentegen is hij ook behept met
mode-psychologie van alles-verklarende omstandigheden ‘stuivertje verwisselen der
moraal’, felle consequentie = echtheid enz., en met belangstelling blijven we zien of
hij werkelijk een groot kunstenaar zal worden. - En wat van dezen literairen kunstenaar
geldt, geldt dat ook niet in menig opzicht van onze literaire kunst?
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Onze leestafel.
Jhr. Mr. R.A. K l e r c k , ‘Nederland en België’. 's-Gravenhage. W.P. v a n
S t o c k u m e n Z o o n . 1907.
Dit lijvig vlugschrift heeft onzerzijds reeds hierom recht op eenige aandacht, daar
zijne slotsom vierkant ingaat tegen de beschouwingen, die zeer onlangs in dit
tijdschrift aan hetzelfde onderwerp zijn gewijd. Het betoog is drieledig ingedeeld.
Een eerste stuk handelt over de vóorvraag, of wellicht het verleden Noorden
Zuid-Nederland zoo voor goed heeft uitéengedreven, dat op wezenlijke toenadering
niet meer te hopen valt. Na een ontkennend antwoord komt de schrijver tot het tweede
punt: een onderzoek naar de vereenigbaarheid of onvereenigbaarheid van eene
nauwere aanéensluiting der twee volkeren met de, in 1839 door de mogendheden
beklonken, altijddurende onzijdigverklaring van België. En als hij ook op dit stuk
de bezwaren; door sommigen geopperd, heeft uit den weg geruimd, begint hij zijn
pleidooi, dat de grootere helft van het boekje inneemt, voor een plan van
gemeenschappelijke zelfverdediging der beide landen tegen gevaren, die zijns inziens
op den langen duur vooral uit het oosten kunnen gaan dreigen.
De drie stukken zijn van ongelijke waarde, maar er is; gelukkig! eene ‘climax’.
Het minst geslaagd is wel de geschiedkundige schets der afwisselende verbintenissen
en scheidingen tusschen Nederlanders en Belgen; een overzicht, dat de lezers zich
herinneren zullen, ook zoo op de lagere school te hebben geleerd, behoudens allicht
een oogenblik van verrassing, als zij vernemen, dat P h i l i p s d e S c h o o n e zal
zijn gehuwd geweest met de geestkrachtige Castiliaansche, die men tot dusver voor
zijne schoonmoeder had gehouden. Belangwekkender is al het vertoog ten bewijze,
dat de ‘perpetueele neutraliteit’ geenerlei afbreuk kan doen aan België's souverein
recht om ter betere verzekering zijner onzijdigheid zich met den noordelijken buurman
te verstaan. Nogtans kan hier een critische geest niet missen, terstond de tegenwerping
te opperen, die ook door Mr. D e B e a u f o r t in ‘De Gids’ werd te berde gebracht;
het bezwaar nl.: dat de buurman wel zijn' steun beloven, maar niet de belofte van
België's steun krijgen kan zonder inbreuk op het vredesverdrag van '39. En als die
grond tot twijfel eindelijk
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wordt vermeld, staat het wel wat vreemd, den schrijver zich door de moeilijkheid te
zien heenslaan met het beweren, dat de mogendheden zelven reeds bij herhaling ‘aan
het begrip van perpetueel gegarandeerde neutraliteit’ ‘alle beteekenis (hebben)
ontnomen’... Ja, zoo! Maar waarom dan aanvankelijk die onzijdigheid behandeld als
eene ernstige zaak?
Lezenswaardig alleszins is ten slotte het derde deel. Ook wie met de daarin
getrokken slotsommen niet accoord gaan, zullen dankbaar de belezenheid des
schrijvers roemen, die hen geleidelijk wegwijs maakt in de reeds vrij talrijke
geschriften, door de bemoeiingen van den Heer B a i e uitgelokt. Mag ook hier een
vraagteeken worden gezet, dan zal het gelden des schrijvers instemming met de
vermaners, die ons waarschuwen voor ‘het al-Duitsche gevaar’. Gelukkig kan men
nog van het Duitsche rijk getuigen, dat snoevende dagbladen en zelfs snorkende
professoren er niet de regeering zijn. Oorlog en vrede staan daar ten slotte feitelijk
ter beslissing van twee mannen: keizer en kanselier, voor wie de verantwoordelijkheid
wegens eene vredebreuk te drukkender moet wezen, naarmate de nieuwere
oorlogvoering over breeder scharen en grooter uitgestrektheden haar' geesel doet
heengaan, reusachtiger schatten verslindt en ruimer kans op bittere verrassingen
opent. Veel gevaarlijker voor de rust van ons werelddeel dan de beslissingsmacht
dier twee, die heel de ontzettende aansprakelijkheid wegens een' hedendaagschen
oorlog saamtast op hunne beide hoofden, schijnt de, door geenerlei verantwoording
getemperde, ontvlambaarheid der ‘souvereine’ massa in Frankrijk. Maar bovenal te
duchten het ‘Rule-Brittannia’-gebral van den Londenschen ‘man in the street’, die,
op zijn eiland zelf zich buiten schot houdend, zijne ‘Tommies’ en zijne ‘blue-jackets’
ervoor betaalt om zich voor hem te laten doodschieten. Intusschen is de vraag: van
waar in de eerste plaats gevaar te duchten zij? de hoofdvraag niet. Onafhankelijk van
haar, verdient des schrijvers mannelijke opwekking tot kloeke strijdvaardigheid de
ernstigste behartiging. Of zij deze ook vinden zal? Den leerlingen van B u y s zal
tegenwoordig wel bij wijlen zijn somber woord in de herinnering komen, dat een
volk al heel karaktervast moet zijn, om de proef van een' langdurigen, onafgebroken
vredestoestand te doorstaan zonder groote schade aan zijn offervaardig zelfgevoel.
W.V.
P.D. C h a n t e p i e d e l a S a u s s a y e , Geestelijke Stroomingen.
Haarlem, E r v e n F. B o h n , 1907.
De lezers van Onze Eeuw zullen zich de ‘indrukken, denk-
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beelden, vragen,’ die de schrijver onder den algemeenen titel ‘Geestelijke machten’
in dit tijdschrift ten beste gaf, met genoegen herinneren en den herdruk ervan in
dezen bundel toejuichen. De schrijver gaf hier bovendien een herdruk van zijn
meesterlijk overzicht over de geestelijke stroomingen in het Nederland van de tweede
helft der 19de eeuw, verschenen in Een Halve Eeuw (1898). Daarbij voegde hij nog
een viertal wijsgeerige voordrachten, getiteld ‘Zekerheid en twijfel,’ in 1893 te
Amsterdam en Utrecht gehouden, eene geestige voordracht over het ‘Mystieke in
onze nieuwste letteren,’ in 1900 te Leiden voor de leden der Maatschappij der Nederl.
Letterkunde uitgesproken, en een nog onuitgegeven lezing van 1907 over ‘De
vervolging der Roomsch-Katholieke Kerk in Frankrijk.’
Op het gevaar af, dat men zal spreken van onderlinge redacteursvergoding, meen
ik te moeten zeggen, dat deze helder gestelde studiën, die in hoofdzaak ongewijzigd,
alleen ‘hier en daar wat glad gestreken’ zijn, bij geestverwant en tegenstander opnieuw
zullen kunnen strekken tot vestiging van een onafhankelijk oordeel over groote vragen
van onzen tijd, even onafhankelijk als dat van den man, die ze schreef en die geen
‘vaste doctrine’ maar vrijheid van den geest en vastheid van overtuiging begeert te
bevorderen.
P.J.B.
G. B a l d w i n B r o w n , Rembrandt, a study of his life and work. London,
D u c k w o r t h ; New York, Ch. S c r i b n e r ' s S o n s , 1907.
De schrijver, hoogleeraar in de schoone kunsten te Edinburgh, verzocht mij dit boek
bij het Nederlandsche publiek in te leiden. Ik doe dit gaarne, ofschoon mij op dit
gebied slechts ten halve thuis gevoelend. In den stroom van boeken en artikelen over
R e m b r a n d t , dien het vorige jaar ons bracht, miste men nog een goed oorspronkelijk
Engelsch boek, waarin R e m b r a n d t en zijn kunst historisch-critisch behandeld
werd. De Schotsche hoogleeraar deed dit met die helderheid van voorstelling en
scherpte van oordeel, die zijn volk zoo bij uitnemendheid onderscheiden, en zonder
de overgroote nuchterheid, die daarmede dikwijls samengaat. Na een paar inleidende
hoofdstukken over des schilders werkwijze, zijn plaats in de nieuwere schilderkunst
en den geest van zijn tijd, geeft hij twee zuiver geschiedkundige over zijn leven en
daarna een viertal over zijn teekeningen, zijn etsen en zijn schilderijen om te eindigen
met twee hoofdstukken over de aesthetische waarde zijner kunst. Niet minder dan
45 goed uitgevoerde platen en uit-
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voerige indices vergemakkelijken op praktische wijze het overzicht over
R e m b r a n d t 's kunst en wat de schrijver over ieder zijner werken in het midden
bracht. Zonder de gebreken zijner kunst te bemantelen, zijn ‘obvious faults,’ zonder
te verbergen, dat naar des schrijvers meening de groote Venetiaansche schilders
‘possess qualities in conception and design that none of their succesaors of the
seventeenth century can match,’ dat R u b e n s voortreffelijke uitvoering hem ‘doet
omvallen,’ dat Ve l a s q u e z ' ‘perfections give us the sense of communion with the
immortals’ - legt hij den nadruk op de ‘special personal appeal,’ op de ‘penetration
and sympathy’ van R e m b r a n d t 's werk, waardoor deze de harten treft en wekt ‘a
glow that seldom visits us when in presence of any other master.’ Dàt en niet zijn
techniek is het wat R e m b r a n d t populair maakte bij allen, die hem bewonderen,
publiek zoowel als kunstenaars. Moge het boek ook hier vele lezers vinden.
P.J.B.
R u d o l f E u c k e n . Die Lebensanschauungen der grossen Denker. Eine
Entwickelungsgeschichte des Lebensproblems der Menschheit von P l a t o
bis zur Gegenwart. Siebente verbesserte Auflage. Leipzig. Verlag von
Veit u. Co. 1907.
Professor E u c k e n beleeft veel genoegen van zijn werk. Ziedaar een zevende uitgave
van een boek van ruim vijfhonderd bladzijden. Een nieuwe uitgave, welke tevens
een verbeterde is. De stijl is waar het mogelijk was eenvoudiger en zoo meer klassiek
geworden. Dit geldt vooral van de uiteenzetting der leer van K a n t . Een nog grooter
aanwinst is het, dat de schrijver meer dan in vorige edities ook denkers uit de
niet-Germaansche landen binnen den kring van zijne beschouwingen heeft getrokken.
Met vlugge, sprekende trekken wordt in deze zevende uitgave het werk van
Carlyle, Ruskin, Emerson, John Stuart Mill, Newman. Herbert
S p e n c e r , Q u e t e l e t geschetst. Om slechts één voorbeeld te noemen. Van
C o m t e 's leer betreffende de maatschappij en de maatschappelijke omgeving wordt
beweerd, dat zij niet zoo snel ingang zou hebben gevonden en zoo krachtig gewerkt,
als niet gelijktijdig een nauwkeurige, wetenschappelijke bearbeiding van de feiten
van het maatschappelijk leven door Q u e t e l e t ware in de mode gebracht. De
onderzoekingen van dien Belg leveren deze uitkomst, dat het individu als
maatschappelijk wezen beschouwd niet zoozeer een eigen aard medebrengt, als wel
zijn manier van zijn en doen door het milieu gevormd ziet Met behulp van groote
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getallen wordt aangetoond hoe trots alle verschil de individuen van een bepaald land
en een bepaalden tijd gelijksoortig zijn; hoe het onderscheid dat tusschen hen wordt
aangetroffen zekere enge grenzen niet overschrijdt. Immers ook te midden van zulke
verschijnselen, als gewoonlijk voor een spel van het toeval gelden, wordt nu
regelmatigheid aangewezen. Vandaar het streven om vooral van de maatschappelijke
toestanden veel werk te maken, niet rechtstreeks zich om de individuen te bekreunen,
maar liever de algemeene verhoudingen te verbeteren op zoodanige wijze, dat de
individuen in kracht en geluk moeten winnen. De moderne wetenschap ondersteunt
zoo den eisch van het Positivisme, dat de zorg om de maatschappij als de hoofdzaak
worde aangezien en de individualistische ethica van vroegere dagen in sociale ethica
worde omgeschapen.
In de beschouwingen over de Grieksche denkers, het Hellenisme en de Scholastiek
is tengevolge van de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek van den laatsten
tijd meer scherpte gekomen. Dante, aan wien in vorige edities slechts een enkele
volzin werd gewijd, wordt thans meer uitvoerig geteekend als de persoonlijkheid,
die bewijst dat de mensch niet maar enkel een gewrocht van zijn tijd behoeft te zijn,
daar hij in de beschaving van zijn tijd, welke die der middeleeuwen was, datgene
wat van eeuwige beteekenis is wist te onderscheiden van wat door den stroom der
dagen wordt aangevoerd en weggespoeld.
Het lijdt geen twijfel of het voortreffelijke werk zal ook in deze nieuwe gestalte
zich weder talrijke nieuwe vrienden verwrerven.
V.D.W.
Dr. A.H. d e H a r t o g . Bolland en de Muziek. Open brief aan den Heer
W i l l e m H u t s c h e n r u y t e r . Amsterdam. Uitgevers-Maatschappij
‘Elsevier.’ 1907.
Ziedaar een pakkende, goed geschreven, zeer sympathieke brochure, welke strekken
moet om aan te vullen wat door Prof. B o l l a n d aangaande muziek gezegd wordt.
Aan dat doel beantwoordt zij ten volle.
Men weet dat H e g e l in alle gewrochten des geestes zocht naar een idee, die over
hen licht verspreiden kon. Vandaar dat muziek bij dezen rationalist beneden iedere
kunst in woorden stond. Volgens S c h o p e n h a u e r daarentegen is zij de kunst der
kunsten, een oase te midden van de woestijn des levens. De Leidsche Hoogleeraar
is het met H e g e l , Dr. d e H a r t o g met S c h o p e n -
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h a u e r eens. ‘De muziek, zegt Dr. d e H a r t o g , is een ontzaglijke kunst, zij ontroert
ons naar het diepste leven en wie deze ontroering niet kent en toch van haar spreken
wil, heeft niet meer stem in het capittel dan een klappei in de vergadering der
begenadigden.’
Op duidelijke wijze verklaart Dr. d e H a r t o g , hoe het verschil in waardeering
der wereld door H e g e l en S c h o p e n h a u e r een verschil in waardeering der
muziek ten gevolge moest hebben.
Volgens H e g e l is de wereld redelijk, ligt voor den denker, die de eenheid van
tegendeelen doorziet, zelfs het onredelijke in de rede. S c h o p e n h a u e r , die de
ervaringen van het gemoed tot haar recht laat komen, verklaart met groote oprechtheid
in deze wereld vol akeligheden allerminst een gods verschijning te kunnen zien. Als
kern van den mensch en van al wat bestaat beschouwt hij een blinden drang naar
zelfstandig aanzijn, een door geen rede bestierden wil om zich tot iederen prijs een
eigen plaats onder de zon te veroveren en die te behouden. H e g e l ziet van uit een
hoogen toren naar beneden op den loop der dingen. ‘S c h o p e n h a u e r leeft en lijdt
in de vlakte, waar niet is de rust der aanschouwing, maar de worsteling der
werkelijkheid. Hij schreeuwt het uit: ‘Die Welt is herrlich zu sehn, aber schrecklich
zu sein.’ Doch nu komt de muziek, die van zorgen en smarten bevrijdt, daar zij al de
bewegingen van den wil, d.i. van het wezen der dingen, vertolkt, maar zonder ons
met de kwellingen der werkelijkheid in aanraking te brengen. ‘De muziek rijst in
harmonieën uit het hart der gebondenheden omhoog en de klanken zingen in reien
van zaliger gewesten. Voor den begrips-arbeider, den woord-verheerlijker, is dit alles
een soort van ziekelijke onbewustheid, een jacht op de slechte oneindigheid; maar
wie het heelal beleeft, weet beter.’
Deze kleine brochure over muziek, waarin Dr. d e H a r t o g , zelf voortreffelijk
beoefenaar van muziek, ridderlijk strijdt voor wat hem heilig en dierbaar is, verdient
vele lezers te vinden.
V.D.W.
G u s t a v a f G e y e r s t a m . Afgunst. - Wraak. - 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 .
Twee zielkundige studies van den vruchtbaren Zweedschen schrijver: Afgunst, een
lijvig verhaal, Wraak, een kortere vertelling; de eerste verplaatst ons omstreeks 1840
te midden van welgestelde Zweedsche grondbezitters; de tweede geeft de geschiedenis
van
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een armen drommel, zwoeger en ploeteraar, die wraak neemt op den eigenaar van
het door hem gepachte plekje grond. In beide herkent men de eigenschappen van
den schrijver, die in zijn vele vroegere, voor het meerendeel hier besproken werken
aan den dag treden: dien trant van vertellen, die met zoo eenvoudige middelen een
zoo groot effect teweegbrengt, een scherpe, karakterteekening, die zich grift in het
geheugen van den lezer, zoodat de uitgebeelde figuren voor u staan en blijven staan;
een weinig ingewikkeld gegeven, dat rustig wordt uitgesponnen. Zoo laten ook deze
beide boeken wel een sterken indruk na, Wraak in sterker mate dan Afgunst. Want
dit laatste lijdt hieraan dat we wel de oorzaken van den naijver zien ontstaan en ook
de afgunst in het hart van den eenen broeder tegen den anderen zien geboren worden,
ook wel de uiting daarvan vernemen, maar.... heel veel verder komen we daarmee
niet en we eindigen met onszelf de vraag te stellen of dit alles nu wel zoo heel
belangwekkend was. Wraak is korter, bondiger, meer raak en op den man af,
pakkender en forscher.
H.S.
Prof. Dr. H. V i s s c h e r . Religie en gemeenschap bij de natuurvolken.
Utrecht. G.J.A. R u i j s . 1907.
Een vreemd boek. Vreemd reeds dat een hoogleeraar die meer dan andere collega's
van zijn ‘zware ambtelijke taak’ mag spreken na een onwaarschijnlijk korten tijd
een werk gereed kan maken over dat vak dat 't uitgebreidst is en van zijn vroegere
studiën 't verste afligt. Intusschen pleit dit voor een ongewone werkkracht en voor
een niet gering vermogen van adaptatie. Maar de sporen van dien te grooten haast
liggen overal in dit boek voor 't grijpen.
Zij zijn zichtbaar doordat de schrijver in weinig minder dan de helft van dit deel
eigenlijk in 't geheel niet over de natuurvolken handelt, of althans ze alleen noemt
in het licht zijner eigene algemeene beschouwingen. Als hij d e S t o a , C i c e r o ,
C a l v i j n , M a r t i n e a u e.a. ten tooneele brengt, dan zeggen wij: deze lieden
verspreiden toch waarlijk geen licht over het leven der ‘natuurvolken’. Daarbij roert
de schrijver ongeloofelijk veel aan, maar veel nauwelijks meer dan ter loops. Over
de oorspronkelijke éénheid der menschheid (niet scherp bepaald, en uitgemaakt met
een enkel citaat uit Wa i t z , p. 95), over de differentiatie der menschheid, over den
aanleg der natuurvolken tot volle cultuur (p. 59 e.e. een zeer twijfelachtige bewering),
over de classificatie in de sociologie
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(p. 66 en vlgg. dit onderwerp heeft hij veel meer up to date besproken), ja over tal
van onderwerpen; te veel om op te sommen, vinden wij min of meer belangrijke
opmerkingen.
Sporen van dien haast vind ik ook in de ongelijkheid van den stijl. Dat de schrijver
scherp denken en formuleeren kan blijkt telkens, maar hier en daar moet men onder
den stortvloed van vreemde woorden in zinnen vol van apodictische beweringen
opgehoopt naar zijn bedoeling raden (p. 21, 56, 163, passim.). Zal ik voortgaan met
uit den rijken voorraad hier en daar, lakend of prijzend of vragend, een greep te doen?
Laat mij liever in een drietal hoofdpunten lof en blaam die ik voor dit werk heb billijk
trachten te verdeelen.
Vooreerst is de keus van het onderwerp zeer te prijzen. Want, de schrijver handhaaft
het tegenover B o u s s e t (p. 229) volkomen terecht: de religie is bij de natuurvolken
geen ‘Privatsache.’ Mijn Utrechtsche ambtgenoot ziet duidelijk in dat de studie, ook
van de religie, heden in 't teeken staat van ethnographie en sociologie; wat hij
daarover, vooral over de Fransche school, aanvoert, is zeer de aandacht waard, en
de opmerking over M a r x p. 224 zou bij nadere uitwerking iets belangrijks hebben
opgeleverd.
Dan is de lectuur van den schrijver uitgebreid. Dat een veteraan in 't vak hem heel
wat werken kan noemen die hij had kunnen (moeten) raadplegen, is natuurlijk.
Niemand kan hem evenwel den lof onthouden veel en goed gelezen te hebben.
Eindelijk: zijn standpunt. Dat hij zijn onderwerp niet aanpakt met de heden in de
wetenschap gangbare vooroordeelen (die hier en daar, b.v. in de opmerking over
M i t h r a p. 190 toch om den hoek kijken), maar uit het oogpunt van zijn gereformeerd
geloof: het maakt zijn boek slechts belangrijker. Maar... of hij geslaagd is? Ik zou 't
niet durven beweren. Al te naief en te massief legt hij zijn geloofsvoorstellingen aan
zijn stof op. Al te weinig maakt hij den indruk in 't leven der natuurvolken waarlijk
met belangstelling te zijn doorgedrongen: al te zeer daarentegen met tal van trekken
en verhalen zijn eigen constructie te illustreeren.
Het boek raakt heel wat belangrijks aan en draagt blijk van heel wat studie. Ook
bij al de stoutheid der geuite meeningen mist men de rustige klaarheid der evidentie,
de bevrediging die het schenkt wanneer blijkt hoeveel licht de gekozen overtuigingen
over de stof zelf verspreiden.
Het tweede deel, dat meer tot het hart van 't onderwerp moet brengen, zien wij
met belangstelling te geinoet.
1.S.

Onze Eeuw. Jaargang 8

322
J.H. K o h l b r u g g e , Blikken in het zieleleven van den Javaan en zijner
overheerschers. Leiden, E.J. Brill 1907.
Met den koelen blik van den geneesheer heeft de schrijver, die elf jaar sleet in de
binnenlanden van Java, de inlanders en de Hollanders gadegeslagen. Hij schrijft met
het levendig besef achter de coulissen te hebben gekeken, tot het wezen te zijn
doorgedrongen. Ook wat anderen hebben waargenomen is door hem met ijver
bestudeerd: hij is niet minder kwistig met citaten dan met eigen opmerkingen.
Kan men dus betrouwbaarder zegsman wenschen? Indien iemand, zoo moet wel
een man als onze schrijver ons het ‘zieleleven’ van Javanen en Europeërs in Indië
doen kennen. En toch is er allerlei dat ons doet wantrouwen, in elk geval tot
voorzichtigheid maant. Vooreerst het massieve van het oordeel. Zou inderdaad het
Javaansche volk ‘ter nauwernood boven den natuurstaat verheven’ zijn; en zouden
de eeuwenlange invloeden van kultuurvolken: de Hindoe's, de Arabieren, zou bovenal
de werking van den Islam wel zoo oppervlakkig wezen als de schrijver meent? Het
animisme de sleutel om tot de volksziel door te dringen, angst voor allerlei betoovering
de stemming van een volk dat de kortzichtige Europeërs voor kalm en gelukkig
houdt: zou dit inderdaad een billijk oordeel wezen? Ik twijfel er hard aan, evenals
aan den diepen psychologischen greep van C o u p e r u s en A u g u s t a d e W i t
die de schrijver boven alle anderen als kenners der Javanen prijst.
Over 't geheel is de kennis van het ‘zieleleven’ minder eenvoudig en goedkoop
dan de lezers van dit boek allicht zouden denken. En daarom is zulk een geschrift
toch niet zonder gevaar. Het is stellig niet zoo cynisch als met name de tweede helft,
die over de Europeërs op Java, den indruk maakt, maar het werkt ten slotte
verslappend; en dat is nu juist wat niet gewenscht is, allerminst voor die landgenooten
die op onze tropische eilanden moeten leven en werken.
1.S.
Dr. A.W. B r o n s v e l d . Preeken. Utrecht, W. L e y d e n r o t h 1907.
Dat Dr. B r o n s v e l d na 45 jaren predikant te zijn geweest nog frisch en levend het
Evangelie verkondigt: daarvan getuigt dit twaalftal ‘preeken,’ op een paar
uitzonderingen na alle van de allerlaatste jaren. Ik kan slechts met groote
ingenomenheid er over spreken; zoowel wat vorm als wat inhoud betreft. Deze
prediker heeft de gave ook diepe dingen eenvoudig te zeggen In zijn van
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nature koelen stijl spreekt hij toch met een warm hart voor het Evangelie en voor de
menschen tot wie hij het brengt. Het zijn korte stukken maar die bij lezers en hoorders
meer achterlaten dan vele van langen adem. Gewoonlijk heeft hij een verdeeling,
slechts bij uitzondering ontbreekt die, maar de verdeeling zegt ook inderdaad iets,
gelijk die in de preek voor eenzamen: beurtelings een eenzaamheid die moet worden
vermeden, gedragen, gezocht. Hij is nooit opzichtig maar heeft toch soms ongemeene
teksten, b.v. in de preek (reeds vroeger bekend) over I Tim. II: 8: ‘het gebed den
mannen aanbevolen,’ of in den Oudenjaarstekst Jeremia XXXVII:17. Ik vind in den
geest dezer preeken dien der Stichtelijke uren terug, veel meer dan dien van v a n
O o s t e r z e e ; maar de vorm is in alles nieuwerwetscher dan die dezer beide
voorgangers.
l.S.
Dr. J.J.P. Va l e t o n Jr. Getuigenissen. Nijmegen, Firma H. Te n H o e t ,
1907.
In deze voordrachten - drie gehouden voor predikanten en theologische studenten
over den ‘Historischen Jezus’ en den ‘Christus der Kerk’, over Openbaring en over
de Realiteit Gods; en drie voor het Haagsche publiek over Wereld, Kerk en hun
verhouding - heeft Prof. Va l e t o n zichzelf gehouden aan den eisch, dien hij der
Christelijke kerk stelt: ‘Evenals die van Israël, zoo moeten ook hare deuren en vensters
naar alle zijden openstaan; zij moet staan op de markt van het leven, op de hoeken
der straten, in de drukste beweging’ (bl. 78). Daardoor is de sfeer waarin hij ons
verplaatst zoo natuurlijk, frisch, en van dezen tijd - terwijl anders de behandeling
van geestelijke onderwerpen licht iets mufs, zoo ongeveer uit de achttiende eeuw,
of anders opgewarmde rhetoriek met zich brengt.
Vertrouwen wekken deze woorden direct, wijl de lezer gevoelt dat hier geen
zelfbehager, volksopwinder of propagandist aan het woord is, maar een man wien
het om waarheid te doen is. Die dus telkens begint met op de moeilijkheden te wijzen.
Een fanaticus of farizeër zou, dit onderwerp behandelend, netjes verzwijgen wat hier
wordt erkend: ‘Nergens blijkt de mensch lager te staan dan waar hij zich beweegt
op het gebied van den godsdienst, dat toch het gebied van het hoogste moet zijn ...
De hoogste en beste zijden van het leven der menschheid zijn er door openbaar
geworden, en ook de allerlaagsten er door ontketend. Nergens is het dierlijke van
den mensch naast het goddelijke meer aan den dag gekomen. De hoogste
kunstproducten liggen op het gebied van den
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godsdienst en zijn er door geïnspireerd, en de allerwalgelijkste en leelijkste. Tot de
scherpste onderzoekingen heeft hij den spoorslag gegeven, en niets heeft aan de
wetenschap meer in den weg gestaan. Alles is er aan opgeofferd geworden; en als
men vraagt wat er door verkregen is, komt men nog niet heel veel verder dan tot
verdubbeling van vraagteekens’ (bl. 59).
Leidt dit niet tot scepsis; en is dit nu apologie?
Natuurlijk, apologie - want voortreffelijk materiaal eener apologie voor dezen tijd
leveren deze voordrachten - apologie, wortelende in de zekerheid dat de waarheid
de levensbron is die persoonlijk, eigen leven wekt, niet meer, niet minder.
Dus zuiver relativisme?
Ongetwijfeld; dat het relatieve het dagelijksche tranenbrood is der oprechten,
krachtig genoeg om te durven betuigen ‘het nog niet gegrepen te hebben’, wordt tot
hun vertroosting - gelijk tot heilzamen schrik van kleine zieltjes, die zich met een
benepen, eng en dus valsch absolutisme behelpen - hier onomwonden erkend. Maar
juist door die erkenning wordt der geloovigen roem: dat zij ‘wel gegrepen zijn’ en
dus ‘niet beter, wel rijker’ (bl. 102) zijn dan de wereldlingen, des te zuiverder en
natuurlijker.
‘Wat ik met deze Getuigenissen beoog’ zegt de schrijver in een woord vooraf, ‘is
niet de uiteenzetting van een theologisch systeem, en evenmin de bestrijding van
anderer gevoelens. Ik acht dit laatste bij toeneming, zoowel naar rechts als naar links,
volkomen onvruchtbaar. Ik wensch alleen te ‘getuigen’ van wat ik ‘geloof’ d.w.z.
van datgene waarop ik, in alle gebrek, toch in beginsel mijn leven gebouwd heb, en
dat altoos meer tracht te doen’.
Welnu dit beoogde doel is bereikt. Hier wordt voortdurend getuigd. Daarom geen
wetenschaps-ballast, geen gescherm met theoriën, geen citaten bijna. Op menige
bladzijde staat zeer, zeer vaak ‘ik’, zonder dat de lezer het eenmaal te veel zal vinden.
Juist dat persoonlijke geeft den natuurlijken, frisschen, warmen, doeltreffenden toon
aan die Getuigenissen. Doch daar het ‘ik’ als van zelf het ‘niet-ik’ poneert, komt er
ook veel oppositie - bv. zeer uitvoerig tegen de roomsche kerk - in deze vreedzame
getuigenissen.
Toch blijft hoofdzaak de overtuiging: het geloof is realiteit, de intiemste, daarom
sterkste en vruchtbaarste realiteit, en de met deze overtuiging gelijken tred houdende
waarschuwing: het geloof is dubbel-dood. zelfs gevaarlijk, als het geen levende
realiteit is, die leven wekt.
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Waarlijk in Getuigenissen is een schoon werk geschonken niet den mannen der
wetenschap, niet ook den menschen die 't precies weten, maar hen die iets van de
hoogere dingen verstaan - en daarom ze vaster, inniger willen grijpen.
G.F.H.
M a u r i t s Wa g e n v o o r t . Van Madrid naar Teheran. Amsterdam.
H.J.W. B e c h t . 1907.
Op den titel afgaande verwacht men hier enkel reisbeschrijving van den bekenden
journalist-globetrotter. Doch na lezing der eerste schets, beschouwing, essay - hoe
ze te noemen? de schrijver zat zelf ermee en betitelde ze plompverloren: Dingen van
Spanje - weet men dat hier eer geboden wordt een karakteristiek van Spanje, een
essay over land en volk, vrucht van anderhalfjarig verkeer met beiden. De indruk
door deze op mij, met beiden onbekende en dus tot oordeelen onbevoegde, gemaakt
is: zeer gelukt schijnt deze karakteristiek van ‘den wilden volksstam met pretentiën
van beschaving,’ zooals een Spanjaard zijn volk heeft genoemd. Aardig zijn ook
geschetst de ‘vijf figuren in de Spaansche litteratuur (die) omvatten geheel het
Spaansche volk: het is don R o d r i g o d e V i v a r , genaamd ‘el Cid,’; het is don
Q u i j o t e , het is S a n c h o P a n z a , het is don J u a n , het is ‘la Celestina’’ (bl. 11)
en uitvoerig wordt geteekend hoe ‘een der hoofdschuldigen aan het verval van Spanje
is don J u a n ’ (bl. 15). Enthousiast ook is de verheerlijking der oude kathedralen,
van Burgos, Toledo enz. (bl. 32).
Als reisverhaal is ongetwijfeld het beste Aan Africa's Noordkust, waarin de
kostelijke beschrijving van de vijfhonderd kilometers per diligence van Algiers naar
de grens der Sahara, naar den Mzab. die confederatie van republiekjes onder Fransche
suzereiniteit. In Aan den Nijl tot Omdurman ook veel mooie landschapteekeningen,
terwijl De Salonicensche Jodengemeente weer, in den trant van het eerste opstel, een
karakteristiek geeft van de Jodengemeente te Thessalonika.
Jammer dat de reiziger, die zooveel en zoo goed kan verhalen, dan telkens een
preekstoeltje beklimt en preekheer wordt. Van zijn door Spaansch-roomsche praktijken
‘beleedigde ziel’ verzekert hij plechtig dat ‘die Christus een dienst wijdt hooger dan
kathedralen, schooner dan alle kerkschatten’ (bl. 38). Verder: ‘voor mij hebben
planten en bloemen een leven te heiliger omdat het zoo teer is’, zoodat het plukken
van een roos ‘mij heiligschennis leek.’ En derhalve(!): ‘het stierengevecht is een
vermaak van barbaarschheid, en ik, kind van een barbaarschen tijd, ben er een groot
liefhebber
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van’, (bl. 64) en voor deze lieftalligheid wordt ruimte gemaakt door een flink gescheld
op beschaving, militarisme, vivisectie enz. Kortom door de dankbaarheid dat hij niet
is ‘als de anderen.’
En 't ongelukkigste is dat de schrijver zelf dit het allermooiste van zijn boek vindt.
Dit merkt men onfeilbaar aan rhetoriek als deze: ‘Zelfs indien de bewering van
Westersche frasenhelden, dat de Europeesche volken den zielelast dragen de
beschaving te verspreiden in dit en andere werelddeelen iets anders dan een
belachelijke leugen ware, indien onze Beschaving - de Christelijke, de
twintigste-eeuwsche! - iets anders ware dan de huichelende snoodheid van grootdieven
en grootmoordenaars, dan nog zou de pretentie om haar in Africa te planten zelf
getuigen van een onwetendheid, belachelijker dan treurig, of treuriger dan belachelijk’
(bl. 100).
Ja, als men zulke ‘frasen’ moet aanhooren op weg van Madrid naar Teheran kan
men evengoed thuis blijven, want precies dezelfde bombast is te vinden in elk
‘verlicht’ provincieblaadje.
G.F.H.
S o p h u s B a u d i t z . Sporen in de Sneeuw. Naar het Deensch door M.
v a n d e r V l u g t . Geautoriseerde uitgave. Utrecht. H. H o n i g . 1907.
Lof, zonder eenige reserve, heb ik voor deze uitgave, lof voor de aardige,
Fransch-vlugge vertelling, lof voor de vlotte vertaling, lof voor de keurige verzorging
van het boekje, met z'n prettige plaatjes.
Die sneeuw over Kopenhagen en over het Deensche land herinnerde me de Pastorie
van Nöddebo; eveneens de idylle en de lichte humor - alleen de Pastorie van Nöddebo
is uit de 19e, en de Sporen in de Sneeuw van de 20ste eeuw; het eerste is breeder,
gemoedelijker, het laatste korter, meer geschetst dan verteld.
En wie nu een kleinigheidje heeft te schenken aan een lief meisje, of aan een goed,
oud mensch die nog eens wil genieten van een ouderwetsche idylle, luchtig in vlotte
lijnen geteekend, weet wat hij kan geven.
G.F.H.
J.M.L. K e u l l e r . Van den Lande van Overzee. Met een-en-twintig platen
en drie kaarten. J.W. v a n L e e u w e n 1907.
De beschrijving dezer ‘Pélerinage de pénitence’, of ‘vacantiepelgrirastocht’ gelijk
‘thans staat op de Nederlandsche en Belgische
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programma's’, (bl. 2) is wel zuiver in toon gehouden en dus geworden vrome,
roomsche ontspanningslectuur.
Een niet-roomsche begrijpt zeker niet steeds 'n terminologie als deze: ‘Aan
geestelijke oefeningen (aan boord) hebben we, behalve de pelgrimsmis om 7 uur,
rozenhoedje om 9, kruisweg om 3 en lof met avondgebed om 8 uur; is er niets
bizonders aan de hand, dan is het rozenhoedje ‘un chapelet médité’ met een meditatie
voor elk tientje’ (bl. 2), en waardeert daarna wellicht te meer een nuchterheid als
deze: ‘ik had me wel een beetje bang gemaakt, dat wij op zijn fransen, d.w.z. met
veel drukte, godvruchtig zouden moeten zijn en dat de preeken en toespraken nog
al zouden mousseeren’ (bl. 3).
Nu ‘mousseeren’ doet hier ook noch taal, noch beschrijving; eenvoudig, argeloos,
onopgesmukt vertelt de pelgrim van zijn tocht - ‘hij woont te midden zijns volks.’
En dit laatste maakt voor niet-roomschen de lezing tot een wandeling in een
tamelijk onbekend land. Want noemen wij een prediking, die we zeer willen prijzen,
‘een zoete en ernstige prediking’ (bl. 31)? Aan den anderen kant wat is deze roomsche
in zijn bijbel thuis en wat een bijbelkennis veronderstelt hij bij zijn lezers en brengt
hij ze, al vertellende! En is het niet verblijdend dat een professor aan het seminarie
te Roermond zegt: ‘er zijn apokriefe evangeliën, waarin lieve legenden met
kinderachtige verhalen afwisselen en die de meer dan twintig jaren lange periode
van het verborgen leven willen uitbeelden. Wij hebben ze waarlijk niet noodig’, (bl.
95) - om wèl met kleur en gloed de evangelische verhalen van Jezus' kindschheid te
vertellen? Doch daarnaast dan weer dat... eigenaardig, zullen we beleefd zeggen,
gewerk met symbool en allegorie! Bv. Op den Karmel, waar Elia, de profeet des
vuurs, zijn overwinning op Baäl behaalde, vindt men ook ‘de Orde van Onze Lieve
Vrouwe van den Berg Karmel’. Gij vraagt hoe Maria nu daar ook al 'n cultus krijgt?
Welnu, ge herinnert u toch ‘de wolk als eens mans hand, die het einde der driejarige
droogte aankondigde?’ Begrijpt gij 't nog niet? Welnu dan: ‘de heilige Vaders zien
in deze wolk een voorafbeelding der H. Maagd, die in haren zuiveren schoot overvloed
van genade borg en Hem droeg in Wien overvloed van leven is’ (bl. 79, 80).
Volkomen duidelijk, mits men de oogen heeft van een ‘heiligen Vader’
Dit geldt van dit heele boek Men is steeds in gezelschap van een of anderen heiligen
Vader - trouwens meest alleraardigste menschen, met wie de pelgrims joviaal omgaan,
gelijk het verhaal
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van het bezoek te R h o d o s typisch eindigt: ‘Monseigneur H o f f m a n n en Pater
B e r t e n , zij leven! Hiep! Hiep! Hoerah!’ (bl 59) - en kijkt steeds door de oogen van
een of anderen heiligen Vader.
G.F.H.
Liederen van H a d e w y c h , naar de drie bekende HSS kritisch uitgegeven,
met eene Inleiding en Woordenlijst door Dr. Joha. S n e l l e n , Amsterdam,
W. Ve r s l u y s 1907.
Het karakter van de aankondigingen onzer Leestafel brengt mede dat hier van deze
kritische studie, die eigenlijk een academisch proefschrift is, slechts met een enkel
woord kan worden melding gemaakt. Waardeering van hare wetenschappelijke
waarde ligt buiten ons bestek. Maar dit verhindert ons niet, voor de poging door Dr.
S n e l l e n in de Inleiding gedaan om ons, leeken, den aard en de beteekenis van
H a d e w y c h s poëzie te doen verstaan onze erkentelijkheid uit te spreken. Nog
steeds blijft waar wat Prof. K a l f f in de Gids van 1888 schreef: ‘Wie niet vertrouwd
is met de mystieke denkbeelden of liever met de stemmingen der mystieken in de
13e eeuw, kan deze liederen onmogelijk begrijpen en waardeeren,’ en uit dien hoofde
hadden wij gaarne - naast de zorgvuldige schets van H a d e w y c h s eigene
persoonlijkheid, van hare opvatting der mystieke minne, der ‘trouwe,’ en der ‘rede’
- een breedere teekening van den achtergrond haars gedachtenlevens en eenige
aanwijzing van den arbeid van mannen als de H. B e r n a r d u s als ook van de
beteekenis der niet-christelijke mystiek gevonden: immers voor hen die minder dan
de Schrijfster te huis zijn in de geestelijke atmosfeer dezer mystici blijft de methode
door haar gevolgd, n.1. die van ‘H a d e w y c h te verklaren uit H a d e w y c h zelf’
wat schraal en wat onvruchtbaar.
Misschien ligt dit niet geheel alleen aan die methode.
De liederen der ‘kloosterlinge’ zijn lang, en, niet slechts door den inhoud, eentonig.
Voor ons, lezers uit de twintigste eeuw, is de taal vaak duister, en ook in deze uitgave
- althans indien men met leekenbehoeften te rade gaat - nauwelijks ruim genoeg door
aanteekeningen verklaard. Toch zal den aandachtigen lezer de levendige liefde voor
de natuur niet ontgaan, die telkens uit H a d e w y c h s liederen spreekt; maar meer
dan de zwaarmoedigheid, de teleurstelling, de verslagenheid op welke Dr. S n e l l e n
de aandacht vestigt, zal het feit hem treffen - en ook wel teleurstellen - dat in de zoo
uitvoerig bezongen Minne het eigenlijk reli-
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gieuze element zoo weinig doorstraalt, en dat de ‘zaligheid der aanbidding’ ons zoo
weinig van haar voorwerp doet verstaan.
Dit alles mag zeker geene reden zijn, om H a d e w y c h s Liederen, met zooveel
zorg door Dr. S n e l l e n uitgegeven, ter zijde te leggen en aan de ‘Vakgeleerden’
over te laten. De bekende slapheid der Nederlandsche vaderlandsliefde - nootlottige
keerzijde onzer internationale belangstelling - is voor een niet gering deel het gevolg
van ons gebrek aan kennis van het geestelijk leven onzer voorouders. Aan dit gebrek
komt Dr. S n e l l e n s uitgave met anderen genezing brengen. Ons past het zulke
geneesmiddelen niet te versmaden.
K.K.
Opwaartsche Wegen. Verzen door H e n r i ë t t e R o l a n d H o l s t - v a n
d e r S c h a l k . Rotterdam, H.A. Wa k k e r en Co. 1907.
Is de weg dien ons hier mevrouw R o l a n d H o l s t wijst, werkelijk opwaarts gericht?
En is het gemeenschapsgevoel door haar socialisme gepredikt, dieper of schooner
of bovenal standvastiger dan de Christelijke liefde, of anders dan Stoïsche
menschenmin? Die vragen hebben recht van bestaan; want deze dichteres verwacht
dat gij in hare verzen iets anders zult zoeken dan literaire verpoozing, iets hoogers
zult waardeeren dan de artistieke juistheid of de rhythmische welgevalligheid of de
dichterlijke levendigheid waarmede een stemming is vertolkt. Trots partijstrijd en
polemiek, trots de teleurstellingen der praktijk, en trots de gaandeweg ook haar wel
blijkende ontoereikendheid van menig dogma is voor haar het socialisme een religie
gebleven. Gelijk de adem van den lentewind levenwekkend gaat over de aarde,
zoo gaat gij uit
Socialisme dat het hart opensluit,
Wind van zoete verlangens half-vervuld,
Verlosser die ons hart zoo zacht ontroert
Met uw belofte....

Het socialisme is de ‘Stralende Idee’ geboren in de duisternis van den loonarbeid:
Socialisme, dat aanbruischt als een stroom
over de aarde en in alle rijken
den diepgewortelden, den reuzenboom
Heerschappij nu ontwortelt voor altijd,
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kortom het socialisme is de bronwel van alle waarachtige leven.
Al blijft de lezer, die de socialistische levenswaardeering van Mevr. R o l a n d
H o l s t niet tot de zijne maken kan, bij haar schildering van haar Ideaal telkens
teleurgesteld en vragend staan, omdat zij hem noch den inhoud van dat ideaal duidelijk
schetst, noch in waarheid ‘de wegen opwaarts’ toont, toch moet wel doof zijn voor
de klanken van ware poëzie alwie niet telkens de diepe éénheid van tonen verneemt,
de ernstige harmonie waarin de teedere liefde der dichteres hare gedachten vereenigt.
Mij treft die teederheid het minst, en mij geeft die poëzie den zwaksten indruk;
wraar zij òf zich wendt tot de bekende concrete figuren der socialistische poëzie, den
Landarbeider, den Spoorwegslaaf, den Fabrieksknecht, òf fantaseert op het door
S h e l l e y getransponeerde thema van den Aeschyleïschen Prometheus. Maar het is
me alsof de dichteres ons een blik gunt op den bodem van haar gedachtenleven, op
de eigenlijke grondslagen harer menschenliefde, zoovaak zij getuigt van het
moederlijke dat in elke liefde leeft. In de eerste plaats in het diepdoordachte vers op
‘de moeder’, een vers dat in zijn eenvoud en rijkdom zoowel een weldaad is voor
wie het in langzaam herdenken medeleest:
Haar glimlach ia als een maanlichte nacht
Er ging van haar liefde geen vlok verloren:
Zij was altijd nabij en heeft gewacht
en staat gereed als voor het pas geboren.

alsook juist door die diepe waardeering der moederliefde een snerpend verwijt,
wanneer straks het rhythme omslaat in korte aanklagende regels
Een donkere schande
ligt over dit zonnig land:
de moederband
is verscheurd met handen.

Doch uit dit algemeene gevoel van de éénige levenskracht der moederlijke toewijding
groeit voor de dichteres het besef, dat niets bestendigen bloei heeft tenzij de
zelfverloochening. Dit is de inhoud van een der treffendste liederen van haren bundel:
‘de laatste dag van het jaar’, treffend, niet in dien zin dat wij daarin onze eigene
gevoelens, als in het lied aan de moeder, zouden vinden vertolkt, maar in dien zin
dat in geen ander gedicht die ‘weg opwaarts’ - van individualisme tot
gemeenschapsgevoel - dien de dichteres
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wil gaan, zoo duidelijk is aangegeven en zoo poëtisch is verklaard.
Kleurloos en mat als van eene tot teleurstelling verstarde jeugd is de stemming
van het begin:
De laatste dag van het jaar,
en geen glanzende wereld, klaar
onder mat gouden winterlucht,
en niet het fijn gerucht
muzikaal en klokgelijk
van stemmengeklank in sneeuwrijk.

In de mistige schemering van dien klammen dooiavond zit de jonge man neer aan
de zijde van zijne vrouw en fluistert de bekentenis, hoe de volheid zijner jeugd is
voorbijgegaan; gestorven, gelijk hun eenig kind, is ook zijn geloof in zich zelven:
Ik heb mij een koning geloofd:
Nu neem ik de kroon van mijn hoofd
en als een schel die men dompt
in watren en zij verstomt,
dompel ik in vergetelheid
dien droom van lentetijd.

Onwaar is ook gebleken het beeld dat hij in zich droeg van de vrouw wier handen
hij vasthoudt bij zijne belijdenis, verflauwd is de glorie om haar hoofd:
lichtkrans die boven een man of vrouw
liefde-in-jeugd schittren ziet
Liefde blijft, maar betoovering
waar het oogenblik uit op-ving
rijk leven vol lichtspeling,
die alles vervulde met glans
als de maan den hemeltrans:
die vergaat.

Maar die droefheid is niet het eind. Uit zijn beklag van hetgeen stierf rijst hij die zoo
sprak op, en met zijne vrouw uitkijkend in den winternacht, die de nevelen heeft
verjaagd, ziet hij het beeld zijner nieuwe liefde:
Onder den witten maanglans
zwaait de aarde in sferendans
door de velden der eeuwigheid.
Op haar leeft de menschheid,
wiegen de menschwezens dicht
aaneen als halmen in zonlicht
wanneer de wind over ze deint.
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Van de eeuwige zee dier menschheid doet zich de deinende golfslag ook in ons leven
gevoelen:
Al wat ontroert ons gemoed
is rimpeling van haar vloed.
Waar ons harte begeerte naar lijdt
wordt vervuld in haar eindloosheid.
Wat de eenling ooit heeft gewild
het wordt in haar gestild.

Nergens dieper dan bij deze verzen gevoelen wij hoe vér dit socialistisch collectivisme
zijne idealen verwijderd houdt van onze eigene levensbeschouwing. Maar noch de
troostelooze vaagheid van dit socialistisch Excelsior, noch de opzettelijke
verloochening van persoonlijk individueel zieleleven. door deze leer gepredikt, noch
ook de consequente verwerping der rhythmische regels die naar onze meening door
den tijd aan de metrische poëzie zijn gesteld, kunnen ons doen voorbijzien welk een
schat van fijn dichterlijk gevoel, rijke verbeelding en levendige natuurobservatie ook
weder in dezen bundel van H e n r i e t t e v.d. S c h a l k is vervat.
K.K.
Lichtsprankjes door W. v a n We i d e (J.G. v a n d e r H a a r ), 's
Gravenhage, v a n d e r H a a r en v a n K e t e l . 1907.
De Heer v a n d e r H a a r houdt van sprekende titels. Na voor enkele jaren een
bundel gedichtjes onder den bescheiden naam van Stille Geluiden in het licht te
hebben gezonden, schenkt hij ons nu zijne Lichtsprankjes. Ook thans is de titel niet
aanmatigend: de sprankjes licht den lezer beloofd zijn de berijmde gedachten des
dichters: ruim een honderdtal verzen, niet eens zoo heel veel, indien men bedenkt
hoe ontzaglijk talrijk in onze taal de woorden zijn, die men op elkaar kan doen rijmen,
en hoevele gedachten iemand berijmen kan, die, gelijk deze dichter, weet, wat de
rozen, de wolken, de lijdende maagden, de sterren en de zwervende wandelaars
zeggen en denken.
De ‘gedachten’ van den Heer v a n We i d e zijn in dezen bundel nog meer dan
in zijn vorigen van weemoedigen aard. De lezer zal zich dat getroosten, wanneer hij
begrijpt, dat voor deze soort van poëzie weemoed de vruchtbaarste stemming is. De
dichter zelf zegt dat ronduit:
O, mijn lied'ren, moet ik weemoed
Dikwijls in uw ziele vlechten Weest geruat, een tranen regen
Is voor bloemen d'allerechte.
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Men vrage nu niet spottend wat ‘d'aller-echte,’ of ‘d'alle-rechte’ beteekent. Spot
verwacht v a n We i d e :
Mij dunkt, gij mijne gedachten,
Waartoe moet gij bestaan?
Waartoe wilt gij u uiten,
Gij wordt met spot belaân?

doch hij vreest de spotters niet: ‘het madeliefje door Noordenwind begroet, vraagt
ook niet of het witte kelkje eens stille lijden moet!’ En dit madeliefje waaraan - wij
't feitelijk danken, dat de dichter moed vond zijne lichtsprankjes niet te verbergen geeft hem eene wel wat duistere doch zeker bemoedigende gedachte in de pen:
Het bloeit, wijl het moet bloeien,
Het prijkt, maar weet dit niet:
Welnu, gij mijne gedachten,
Zoo spreekt, doch weet dit niet!

Wat dit beteekent, behoeft de lezer niet te begrijpen: dat het den dichter troost zij
hem genoeg.
Of zouden wij misschien, onder het doorlezen van den bundel, recht krijgen om
den wensch te uiten, dat het madeliefje toch maar liever wat banger voor den
noordewind ware geweest? Er zijn liederen onder dit honderdtal, die ons zelfs den
lust tot spotten benemen. Men kan zijne blijmoedigheid nog wel bewaren bij dit
‘serene’ lied:

Hoe brandt uw kus
(uitspraak eener verloofde)
Hoe brandt uw kus, hoe klopt uw hart bij 't mijne!
Dáár drinkt het aardsche, hier geniet de ziel;
O moog' de ziel dan al de stof verreinen,
O, dat op d'aard serene vonke viel!

maar de diepzinnige zinledigheid dezer poëzie wekt iets anders dan spotlust onder
lezing van ‘Dor loof op 't kerkhof’:
Reeds lispelt het dor-blad zoo klagend niet meer,
En wiegt in herborene zonne;
Het dankt en het lacht, wijl een zonstralenheir
Voor het laatst het zacht liefkoost in wonne.
Dra wordt warm het doode een bedde bereid;
Ach, 't kon niet de stormen verduren;
Het wil liever slapen in d'aarde, gewijd!
Als de mensch, die de pijn moet verduren.
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Het wil liever slapen in 't heil van den morgen,
In Daagraads gloriënd-verzoetende Uren;
Geuren inaâdmen van doodzijnde zorgen,
Daar stil tusschen eenzame kerkhove-muren.

Wat den lezer in gedichten als het hier aangehaalde ontstemt, de lichtzinnig
ondernomen en niet geslaagde poging om eene troebele stemming om te zetten in
eene verstaanbare gedachte, dat zal hem telkens treffen bij het doorbladeren van v.d.
H a a r s verzen. Zoodra deze poëet de zon ziet, de heide, de sterren, gevoelt hij
plichtmatig de stemming die daarbij behoort, en nauwelijks heeft hij die stemming
gevoeld, of het lied is gereed, soms - indien de dichter alleen met zijne
rijm-behendigheid te rade gaat - een liedje in volkomen banalen trant, b.v.:
Zwaluw, waarheen zoo snel?
Naar warme landen;
'k Wil steeds de zonne zien
En wolk-waranden.

soms, als hij zoekt naar wat dieperen toon, sentimenteel en onecht:
O, Avondrood, o zoet Geheim!
In vloeiïngen der Weelden;
Verga in zoetste eenzaamheid
En stillen hemelvrede.

of eindelijk, zoo vaak hij zich waagt aan ‘hoogeren stijl’, ontaardend in kinderachtig
en imiteerend woordgeknutsel:
In Meer van stil-wit blauw,
Een enk'le boot, een violette wolk
Vaart als een gloeiend wonder, een Levenshulk
Als eenzaam Eiland een alzaal'gen tocht;
Aan hare zome houdt een ziele wacht,
Der Englen duif, zoo rein als blank albast.

Men meene niet dat ik bij de bespreking van dezen bundel opzettelijk de verzen heb
uitgezocht die 't minst geslaagd zijn. De lezer zal gemakkelijk zwakkere proeven
vinden dan de hier aangehaalde. Wat ik citeerde moest het bewijs leveren dat v.
We i d e zijnen roem beter had gediend door deze liederen niet te publiceeren, althans
niet den geheelen bundel. Dat er onder de eenvoudiger verzen ook beteren zijn dan
de boven geciteerde, wil ik niet tegenspreken, maar bij de meesten gluurt toch steeds
na enkele regels de zucht tot mooi-doen, en de schoolsche imitatie om den hoek.
Oorspronkelijk, eigen werk is in dit boekje zeer zeldzaam.
K.K.
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Ida Westerman
Door Gerard van Eckeren.
II.
Een middag, eenige dagen later, bracht zij D o l f j e naar school. L e n a , die het
gewoonlijk deed, was nog altijd niet terug en G e r r i t kon vader niet missen. Dat
‘brengen’ was gewoonte geworden, sinds het kind eens met een bloedend voorhoofd
was thuisgekomen, door een steen van een jongen van de stadsschool, die de ‘fijnen’
van de christelijke niet lijden mocht. L i e n t j e , als groote meid van tien, ging al
alleen.
Zwaar stond de zomer over het stadje, met een hemel als gloeiend koper. In het
plantsoen hingen de blâren dofgroen en metaal-hard in een trilling van hette neer
naar den zwarten grond; op de bankjes zaten de menschen slaphandig en wezenloos
in loome zak-houdingen.
I d a , in tegenstelling, voelde zich frisch en lekker als een hoentje; zij was
verscheidene dagen niet verder geweest dan hun straat en genoot nu van de rijke
weelde der volzware zomer. Suffig, tegen zijn gewoonte, liep D o l f j e aan een handje
mêe, zijn oogen kleintjes geknepen tegen den gruwen licht-val.
Daar hadden zij de Pontstraat reeds bereikt: in de
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verte zag zij hel-in-de-zon reeds het nieuwe vleeschkleurige gebouw met het
hardsteenen pui, waarop 't in krullige letters stond, wist I d a : ‘School met den Bijbel’.
Ze waren wat vroeg blijkbaar en de school nog niet open. Tegen den muur der
overkant-huizen, in een reep magere schaduw, zag zij wat kleine jongens
aangeklonterd, soezerig been-bengelend. Juist toen zij vlak in de nabijheid waren,
ging de deur open en duwden de jongens elkaar naar binnen.
‘Nou, dag D o l f , leer maar goed hoor, dáàg’....
‘Hè nee I e d , niet weggaan, héélemaal brengen,’ drensde de jongen huilerig,
ongedurig door de warmte.
‘Maar ik hèb je toch heelemaal gebracht. Toe, toon nou dat je geen kleine jongen
meer bent....’
‘Nee, in school brengen, voor de klas’, dwong hij. ‘Dat doen L e n a en G e r r i t
ook altijd’.
‘Hè, wat ben je toch vervelend’, driftte I e d , zijn arm ringelend. ‘Nou, vooruit
dan maar drenzerd’.
Zij traden de stoep op en het gebouw binnen, in de koele schaduw van de vestibule.
Daar waren veel kinderen, jongens en meisjes, nog bezig met goed afdoen, wriemelend
en snater-babbelend ondereen, met nieuwsgierige oogen kijkend naar de vreemde
juf. Een ranzig-benauwende geur hing om, welke I d a plotseling een bezoek aan
Artis te binnen bracht, heel lang geleden, toen ze als klein meisje eens bij tante D i e n
logeerde.
‘Die kant’.... wees D o l f j e een gang in. Toen: ‘Hier is het, kijk I e d , deze deur;
dag meester!’
‘Zoo, dag D o l f -man. Dag juffrouw; komt u ook eens een kijkje nemen in de
school?’
I d a had even geknikt, verlegen, terwijl ze voelde dat een lichte bloedgolf naar
haar wangen steeg. Vervelend toch dat ze zoo gauw kleurde; wat moest die man wel
van haar denken....
‘De jongen zeurde zoo da'k mee zou gaan’, legde zij uit.
Hij was wat uit het deurgat weggeweken, om haar een inkijk te geven in de klas.
Daar zag zij al enkele
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kinderen in de glansbruine banken zitten, woelerig. Een stak zijn vinger op.
‘Wat heeft D o r i s ?’ vraagde de jonge man.
‘Mag ik effe naar achteren meester?’
‘En je bent net binnen jongen, nou, gauw maar.. kijk juffrouw - daar links in dien
hoek, dat is D o l f j e zijn plaats. Ik heb 'm maar niet te dicht bij 't raam gezet; de
lucht en de boomen, da's zoo verleidelijk hè?’
Op dat oogenblik luidde een bel, snerp-jengelend, en bolderde een klomp-geklos
door de gang.
‘Nu moet u toch nog even blijven,’ vond Ve r m e e r , ‘dan ziet u ze binnenkomen.
U zult er plezier in hebben, denk ik.’
Langs I d a heen, gingen ze nu, onafgebroken reeks van bewegende hoofdjes:
vlas-blonde, bruine, zwarte, een enkel ook fel-rood.... Allen gaven ze meester een
handje, gingen haastig dan naar hun plaats. I d a kreeg er pret in; al haar verlegenheid
was weg.
Toen, opeens, trok als een krimp haar gezichtsvel samen; haar oogen staarden,
angstig-verschrikt. Langs haar heen ging een jongetje met zwerend hoofdje, het
blonde haar weggevreten op de kruin; een grauw-bleek gezichtje keek met donkere
moede oogen haar in 't voorbijgaan even aan; dan kreeg meester een handje.
‘Dag K l a a s ’, zei deze, het kind bij zijn schoudertje staande houdend en 't ziekelig
hoofdje even beurend tusschen zijn handen. ‘We l K l a a s , hoeveel knikkers heb
je nou, vertel's aan de juffrouw.... Toe, vertel's....’
De groote oogen van den jongen zagen meester droomend aan, als drong het niet
recht tot hem door, wat er gezegd werd - toen, eindelijk, vloog als een flauwe glimlach
over 't geel gezichtje. Schuw schoof hij tusschen de anderen door naar zijn plaats.
De jonge man had zich even omgewend naar I d a .
‘Dat is een van die millioenen zaadjes, die te niet gaan....’ sprak hij zacht, met een
vreemde stem, terwijl hij haar de hand reikte. ‘Dag juffrouw, ik hoop u spoedig eens
weer te zien.’
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‘Het is vreeslijk....’ murmelde I d a , met oogen star van ontzetting.
Buiten, in den wit-lichten zonnemiddag, bleef zij een oogenblik staan, steun-zoekend
voor de duizeling, die haar beving. Een zwart-rood floers trok voor haar blik, waarin
de huizen en de menschen wegwemelden. Toen ging zij langzaam voort de straat af.
‘O Heere Jezus hoe ontzettend,’ murmelden haar lippen.
Menschen gingen langs haar heen, donker-hoog en vreeslijk, als schimmen in een
droom; geluiden klaterden op haar in, snerpend-fel. En de zonnedag werd als een
laaie verschrikking om haar heen. ‘O Heere God, lieve Heer Jezus.... help,’ bad zij
nog eens. Toen was het, of die wemeling langzaam wegzonk en haar oogen klaar en
duidelijk gingen zien het verschrikkelijke:
Daar, achter die gesloten huizen, leefde het en bewoog het, overal, overal. Ze zag
kleine kamertjes vol vuilheid en stikkende benanwing, waar menschen opeen gehoopt
leefden als dieren. Haar verbeelding bracht haar plots terug in een spoorcoupé - nu
vele jaren geleden - toen zij, rijdend over 't viaduct in Rotterdam, in die huizen
gegluurd had met kinder-nieuwsgierigheid, pret had gehad in die poppekeukentjes,
waar de menschen kleintjes bewogen als door mechaniek; de wrakke balconnetjes
met goor-slappig waschgoed, waar schamele kindertjes den trein tegemoet juichten.
Nu, dezen middag, na zoovele jaren, sloeg deze herinnering op haar neer als een hel.
En terwijl zij door stille achterstraten ging van 't kleine stadje, waar aan weerszijden
vaal-bonte uitstallingen saaiden achter stoffige winkelruiten, stikte het in haar strot
van weeë ellende, om wat zij wist, wat zij voelde opeens, overal, overal.
De Zonde. O God het grijnsde van alle kanten - de heele aarde was er als door een
korst mee bedekt; overal ziekte en dood, gebrek en drank-ellende, als een zwarte
verschrikking. En zij, zij had er deel aan, zij was er midden in, zij zelve was er door
aangestoken, het kankerde voort
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in haar eigen ziel.... En boven was die blauwe lucht zoo strak, leek zoo koper-hard,
als een bol, een bol.... die spande, die heel de donkere aarde omspande, als met een
strakke metaalheid, zonder mededoogen.
Thuis gekomen had ze zich haastig door den winkel heen naar boven gespoed, naar
haar stille kamertje, waar ze was neergezonken voor haar bed. Haar borst hijgde,
haar oogen brandden en haar lippen smakten droog. Het was haar, alsof zij zich op
een eiland bevond, omspoeld door golven van smart, en alsof ze van uit de diepte
stemmen klagen hoorde en bleeke handen grijpen zag naar den metalen bol van den
hemel.... Toen, vreemd, maar nu stond zij eensklaps in de kerk, den morgen van haar
belijdenis: het orgel ruischte en allen die haar lief waren zaten om haar heen. Dan
was het, dat iemand uit hun midden naar voren trad, en zie, het was de Heer Jezus.
Hij greep haar hand en richtte haar op en Zijn zilveren stem doortrilde haar. ‘Vrees
niet, ik ben met u, alle de dagen tot aan de voleinding der wereld.... Mijne kracht
worde in uwe zwakheid volbracht, want zie: Ik heb de wereld overwonnen.’
Haar vadertje, moedertje zag zij vredig glimlachen.

III.
Toch, - de dagen die volgden moest ze telkens en telkens maar weer denken aan dat
oogenblik in school, toen dat jongetje langs haar was heengegaan. Zooals zij als kind
wel gedroomd had iets akeligs en dagen lang er mee bleef rondloopen, zonder het te
kunnen vergeten. En onafscheidelijk met haar vizioen verbonden was die man, die
Ve r m e e r , die in al zijn trekken haar scherp-duidelijk voor den geest stond. O, ze
wilde niet aan hem denken, ze was bang voor dien man, hij kon zulke vreeselijke
dingen zeggen, zoo rauw, o God zoo ontzettend. Waarom had ze hem moeten
ontmoeten.... klaagde het in haar - als ze 's avonds lag in 't donker van haar stille
kamertje,
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zonder in slaap te kunnen komen. Maar dan zag zij weer opeens dien zachten glimlach
over zijn gelaat lichten en hoorde zij zijn stem weer, trillend als van oneindig
meedoogen: ‘Wel K l a a s , hoeveel knikkers heb je nou; vertel 's aan de juffrouw,
toe vertel 's....’
Dan was het of haar angst uit haar wegzonk en een lichte blijheid door haar heen
zonde, waarmee zij vredig insliep.... Tot de dompe benauwing der felle hettedagen,
de afmattende beslommering der tallooze huis-bezigheidjes, waarin haar uren
versnipperden, zonder iets in haar achter te laten dan physieke moeheid en een lauwe
onvoldaanheid, haar weer brachten in de school, waar de kinders klompklotsten,
onwerkelijk en ver nu, doch als een vage beangstiging. En temidden van die kinders
stond Ve r m e e r hoog-op en vreemd - maar ineens toen zag zij als in een perspectief
van toekomst: dat die man uit haar leven niet meer weg zou kunnen; dat veel moeite
en strijd en verschrikking haar wachtten.... door hem....

vijfde hoofdstuk.
I.
Christelijke Zangvereeniging ‘Hallelujah’.
Hierbij geven wij U kennis, dat voor het lidmaatschap onzer Vereeniging zich
hebben aangemeld de Heeren:
W.A. v a n D i s s e l , employé ten kantore van de H.H. Feith en Snoek, alhier;
en J o h a n C . Ve r m e e r , onderwijzer aan de Chr. School alhier.
Mocht U ballotage over deze leden gewenscht achten of tegen hun lidmaatschap
gegronde bezwaren hebben in te brengen, zoo gelieve U daarvan......
De kaart zonk in haar schoot en haar oogen staarden voor zich uit, de kamer in.
Alweer die man....
Waarom kon hij haar toch niet met rust laten, dacht
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zij verdrietig-onwillig, terwijl er tegelijk iets in haar sprak: dat het zoo komen moest....
Toen, resoluut, trachtte zij er zich over heen te zetten. Ze leek wel mal; wat
mankeerde haar toch. Het was nog al heel natuurlijk, dat in zoo'n klein stadje je elkaar
ieder oogenblik tegen het lijf liep. En dan - stond het hem niet vrij lid van hun
zangvereeniging te worden, als hij dat verkoos?
Toch bleef zij zelve er tweemaal achtereen weg, uit vrees hem te zullen ontmoeten.
Dan, eindelijk, omdat W i m zoo aandrong, niet begreep waarom ze zoo opeens geen
ambitie meer had - zij, die vroeger toch zoo graag zong .... liet zij zich overhalen.
Misschien was hij er niet eens, hij had dikwijls 's avonds lessen.... trachtte zij haar
moed te verstevigen, toen zij den drempel van het zaaltje betrad.
Maar hij was er wel; zij zag hem dadelijk. Onder het bleek-gele schijnsel van de
petroleumlampen stonden ze in twee groepjes op elkaar: de heeren en de dames. En
daar, tusschen de heeren, zag zij hem, zijn donker hoofd uitstekend boven de anderen.
En terwijl zij, in den hoek, bij de kapstokken haar manteltje uitdeed, de speld uit
haar matelotje trok en voor het beslagen spiegeltje met bevende vingers nog wat aan
'r haar frutselde, voelde zij haar hart kloppen van zenuwachtigheid en keek zij in het
spiegeltje zichzelve bleek-vertrokken aan.
‘Kom treuzel, waar blijf jij,’ hoorde zij zich uit den kring der meisjes roepen, en
een ander, G r e e t Ve r d o n k , een kind dat haar altijd ergerde, riep plagend-luid:
‘Je bent heusch mooi genoeg, hoor, kom nou maar....’
Het bloed vloog naar haar wangen; hoog klopte het tegen haar keel. Wat moest
hij denken....
Haastig trad zij op het groepje meisjes toe, waartusschen zij zich beschaamd
verborg.
Meneer F e e n s t r a , de directeur, was nu ook gekomen en deelde, klein-beweeglijk,
de muziek rond. Droog geknetter
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van omslaande bladen vulde nu het zaaltje, waar het praat-gegons en gegichel uit
was weggezakt. Meneer F e e n s t r a gaf op de piano den toon aan en zij zoemden
zachtjes na. Toen, bij den opzwaai van het stokje, klonk het lied: ‘Avondzang’ waarmee zij nu al maanden lang de oefening begonnen.
Daarna kwam het repeteeren. Eerst de sopranen alleen, toen de alten en daarna de
tenors. Terwijl de heeren om de piano stonden en, weinig ernstig, telkens en telkens
maar herhalen moesten, tot het zaaltje vol hing van den zwaren dreun, trokken de
meisjes in een hoekje, fluisterbabbelend. M i e n D r e v e r s en B e r t h a Vo s
hadden 't over de preek van Dominee L u c h t m a n , den vorigen Zondag.
‘En zeg, hoe von je toen d-i dat boekie van de preekstoel smeet, met z'n arm, ik
dacht dat ik me niet goed kon houden.’
‘Nou zeg, maar ik vind, dat je niet naar de kerk gaat om op zulke dingen te letten..
ik vond 't een erg mooie preek, zoo ernstig....’
‘Nou ja zeg, weet ik ook wel, hoef je mij niet te zeggen; ik vond z'n preek ook
mooi. Maar daar kan je toch niets aan doen, als er zoo iets gebeurt en je moet lachen
- zou ik denken’, keerde B e r t h a zich geërgerd van haar vriendin af.
I d a had half naar het gesprek geluisterd, half voor zich gestaard het kleine zaaltje
in, waar in den lichtkring van de lamp boven de piano, de heeren zich drongen om
't kleine muziekmeestertje, wiens krakig stemmetje ze telkens hoorden uitschieten:
‘Nog eens Heeren, die hooge bes; is nog altijd niet het ware. Nog een tikkeltje, een
kriezeltje hooger, asjeblieft. Komaan, maar moed houden, één, twéé. O Gôôd, Uw
Dâân zijn wo-ôn-der-baar...’
I d a , als weggemijmerd op het nu geheel voor haar verloren gaand gesmuuspel
der meisjes achter haar, zag den jongen Ve r m e e r lang en slank in zijn grijze pak,
tusschen de anderen; van tijd tot tijd als hij, bij een pauze, zich even verplaatste, viel
de lampstraling vol op zijn wel-
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knap gezicht met het donker snorretje; gouden licht-puntjes tikten af op zijn
kortgeknipte zwarte haar. Eens, toen, hoorde zij hem lachen, een korten, diepen
keel-lach.
‘Ve r m e e r schijnt schik te hebben’, hoorde ze achter zich J a n s j e v a n B a l e n
en toen W i l l e m d e V r i e s : ‘Als die lacht, dan moet je altijd meelachen...’
‘Ssst; mag ik verzoeken Heeren; bij die cies asjeblieft; vier maten voor de tweede
rust.’
I d a 's oogen waren groot open gegaan, kijkend naar Ve r m e e r . Ze voelde iets
warms in haar wangen en een vreemde, lichte tinteling in haar borst. Toen - als in
plotseling zelfbesef van haar staren - deed ze zich geweld aan om een anderen kant
uit te zien. En nuchter-ver-wonderd ging het door haar heen: hoe hij dus ook láchen
kon... Maar dadelijk wrevelde het in haar op: welnou, láát-i lachen, waarom zóú-d-i
niet. Zij trachtte haar gedachten van den jongen man af te trekken door weer naar 't
gesprek van de meisjes te luisteren. Ze vroeg M i e n D r e v e r s , of die bazaar voor
de zending nog door zou gaan. Maar terwijl M i e n , dadelijk geïnteresseerd, vol vuur
stond te vertellen, van de massa's goed die ze al gekregen hadden, armengoed zie-je,
dat konden ze het best gebruiken... en dan de sprei voor de verloting, die was al zoo
goed als klaar... hoorde zij in zich nog dien vollen keel-lach en dwaalden haar oogen
als vanzelf weer naar den jongen heen.
‘Nou, zeg, als ik je vertel, dan mot je ook luisteren’, kwam M i e n wat geërgerd
- ‘die freule v a n Wa e s b e r g e n , uit de Keizerstraat, je weet-wel, die stuurde een
heele mand - van alles... en fijne dingetjes ook er bij...’
I d a , nu de oogen naar M i e n , schijnbaar vol aandacht, knikte... zoo... zoo... van
de freule v a n Wa e s b e r g e n ... zoo... zoo... een heele mand...
In de pauze, terwijl de juffrouw-van-boven rondging met thee, en zij, wat afgezonderd
van de anderen, op een stoel in een hoek zat, omdat zij daar gelegenheid had gevonden
haar kopje neer te zetten op een richel van de
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vensterbank - schrok zij plotseling op van zijn stem.
‘Dag juffrouw - aardig u ook hier te zien - hoe maakt u?’
Zij gaf hem een hand, glimlachte bleekjes, als verlegen. En een stilte viel tusschen
hen in, die zij beklemmend voelde.
‘'t Is toch maar heerlijk zoo muziek te kunnen maken, vind u niet?...’
‘O, ja...’
‘'k Heb een tijdje lang fluit gespeeld, maar dat heb ik moeten laten, 'k had er geen
tijd meer voor....’
Hij dronk langzaam zijn thee op, zette toen zijn kopje op de richel, vlak naast het
hare. Zij voelde zich door elk zijner bewegingen getrokken; zij moest er naar zien;
begreep zelf niet waarom. En plotseling slikte in haar keel een vreemd verlangen op.
Nog streed zij er tegen; wilde niet; was er huiver-bang voor tegelijk. Toch, drong
het hooger, als een prop. En, eindelijk, vroeg zij het, inééns:
‘Hoe gaat het met K l a a s ?’
Hij glimlachte flauw. ‘'t Stumpertje: hij zal niet lang leven, denk ik. Misschien
zou het maar het gelukkigst zijn, als God hem gauw wegnam....’
Als een waas van treurigheid hing tusschen hen.
Maar onder het naar huisgaan, in de wijde stilte van den October-nacht vol sterren,
was het alles vredig en goed, in de wellige zaligheid van rinsche herfstgeuren, die
uit het plantsoen naar haar toe zweefden.
Zij waren met hun zevenen: M i e n D r e v e r s met haar broer, I d a We s t e r m a n
met haar broer, D o r a Ve r k e r k , J a n s j e v a n B a l e n en J o h a n Ve r m e e r .
Het was langzamerhand na zulke repetities de gewoonte geworden, dat de
meisjes-met-broers de meisjes-zonder-broers naar huis brachten. De losse heeren
sloten zich dan meest bij 't groepje aan dat in hun buurt woonde.
M i e n , D o o r e n J a n s j e waren in een zing-stemming dien avond; op het
vlug gestap langs het stille plantsoen neurden ze half-luid nog steeds de liederen, die
ze gestudeerd hadden, wat hen tot steeds sneller loopen aanzette.
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‘Toe zeg, lâ-we niet zoo hollen,’ had I d a even gevraagd ‘we zijn anders dadelijk
thuis en het is hier zoo heerlijk.’
Maar ze vond niet veel gehoor. Alleen W i m , broederlijk, en Ve r m e e r ,
vertraagden hun pas.
‘Het is zoo heerlijk ... nu ...’ verontschuldigde I d a nog.
In het plantsoen stonden de boomen wit in het maanlicht, roerloos, met af en toe
slechts, even, een geheimzinnig geritsel. Als lichtende banden slingerden de paden
zich weg in 't duister; een ovaal-rond van trillend gesmolten zilver lag er het vijvertje,
tegen een achtergrond van donker gestruik. Daarboven de hemel klaar-violet met
om de volle maan alleen wat wolkige ringen.
‘Hoe stil is het hier.... men zou denken dat men alleen op de wereld was, zoo'n
avond....’ zei Ve r m e e r , even staan blijvende, en de beide anderen volgden zijn
voorbeeld.
‘Zijn ze niet prachtig, die boomen.... 't is net of ze van kristal zijn.... Zoo iets uit
het sprookje van het water des levens.’
I d a antwoordde niet. Zij voelde zich zoo vredig en gelukkig in de wijde stille
stilte rondom; zij had wel willen juichen. Naast haar zag zij W i m , met zijn blonde
jongensgezicht vol in 't maanlicht, en een bijna onweerstaanbare drang was in haar,
hem op bei zijn wangen te kussen. Straks, thuis, zou ze 't doen, besloot zij - in den
winkel, waar het donker was, dan kon hij haar niet afweren. Ja, wacht maar
W i m p j e .... arme jongen, hij wist niet wat hem boven 't hoofd hing....
Even lachte zij, klein gorgelend lachje, als een guitig, zilveren spiraaltje in de
stilte. Ze zag hoe Ve r m e e r haar snel-even van terzijde aankeek, verwonderd, en
W i m zeide: ‘Zoo zus, je bent vroolijk op den laten avond, merk ik....’
Toen gingen ze langzaam verder.
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II.
Sinds dien avond was het een soort van zwijgende afspraak geweest, dat Ve r m e e r ,
na de zangrepetities van ‘Hallelujah’, W i m en I d a naar huis vergezelde. Hij woonde
maar een paar straten verder, had hij zich eens verontschuldigd.
Daarbuiten, in de maan-doorblankte nachtstilte was hun vriendschap gegroeid en
van lieverlee een vertrouwelijkheid tusschen hen opengebloeid, die I d a met een
zachte vreugd vervulde. Als ze later dan thuis was en zich had ontkleed, in haar
bijbeltje gelezen en gebeden had, nu beweegloos lag in de beslotenheid van haar
kamertje - dacht zij vaak wat het was: die vreugd, die glanzende blijdschap in haar
ziel, als een verre orgeltoon in kerkeruimte. Zij begreep niet; zij vroeg zich af of het
om Ve r m e e r kon zijn en waarom dan om hem, dien zij immers toch niet lief had....
Neen, neen, lief had zij hem niet; zij begreep hem niet; hij had allerlei in zich, dat
zij niet kende, waarvan zij niet wist, en waarvoor zij bang was. Opzettelijk bracht
zij zich weer voor den geest, wat hij gezegd had: dien middag van 't Zendingsfeest
en later toen dat ziekelijk jongetje langs haar was heengegaan. Neen, neen, ze hield
niet van hem, ze haatte zijn manier van spreken, zoo grof, zoo rauw, zoo zonder
medelijden....
Zonder medelijden?....
Zij zag hem voor zich, zooals hij het hoofd van dat jongetje tusschen zijn handen
genomen had en zooals hij met een teer-bewogen stem het had gevraagd: ‘Wel
K l a a s , hoeveel knikkers heb je nou... vertel 's aan de juffrouw...’
Neen, grof en ruw was hij niet; hij was zacht en goed; maar hij moest veel door
het leven geleden hebben....
Het was haar, nu zij deze gedachte gevonden had, of hij plotseling in een ander
licht voor haar kwam te staan. Overdag, terwijl zij haar werk deed: de bedden afhaalde
en waschtafels schoonmaakte, of beneden in het achterkamertje bij haar moeder te
naaien of te tornen zat, waarbij
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haar gedachten vrijen loop hadden, kon zij er zich in verdiepen als in een oud, vreemd
boek, waarvan niemand meer wist en waarin personen voorkwamen en toestanden
beschreven werden, die in dezen tijd niet meer werden begrepen. En zooals het dan
een stil genot kan zijn voor een enkele: te lezen in dat oude boek, te leven in dat àl
van lang geleden - zoo werd 't een genot voor I d a zich te verdiepen in dat onbekend
verleden van Ve r m e e r , dat zij zelve zich vormde en daarna vertragischte - stil
genietend van het lijden, dat zij leed om hem.
Soms, in oogenblikken van koel-nuchter denken, schrok zij van haar eigen
fantasieën, noemde zij zich dwaas en kinderachtig en trachtte ze dat malle
fantasiebeeld te verstoren - dan was zij een tijdje lang druk en vroolijk, schertste met
W i m of stoeide met L i e n t j e en D o l f - maar steeds dan zonk zij weer in die
vreemde mijmerstemming terug, waar haar huisgenooten haar om plaagden, plagerijen
die zij met vagen glimlach beantwoordde.
En sinds haar vader op een morgen, aan 't ontbijt, de geschiedenis van Jozef en
zijn broeders gelezen had, was 't haar naam in huis geworden: Meester droomer....
Nu L e n a weer terug was en zij het in het huishouden wat minder druk had gekregen,
was het haar gewoonte geworden om 's avonds voor het donker werd een kleine
wandeling te doen. Haar lievelingsloopje was tusschen de weilanden buiten het stadje,
een landpaadje tusschen slooten en knotwilgen. Langzaam ging ze door 't wat mulle
zand, haar handen op den rug, haar blik gedompeld in de verre wijdheid van licht en
lucht. Aan de witte hekken stonden koeien, die loom hun koppen hieven als zij langs
kwam; af en toe loeide er een in de verte.... Zoo'n wondere klaarte hing alom, waarin
alles heel anders leek als op den middag; alle ding scheen vertrouwd en dichtbij, ze
voelde zich één met haar omgeving.
Op zulke avonden had zij zich Ve r m e e r 's geschiedenis aaneen-gemijmerd, haar
gedachten mee naar huis terugnemend als een kostbaar bezit. Hij was de zoon van
een
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predikant; al van jongs af was 't zijn lievelingswensch geweest om zendeling-arts te
worden - maar zijn ouders hadden hun fortuin verloren en zouden zijn opleiding niet
kunnen bekostigen. Vroeg was hij wees geweest en had het leven in gemoeten; na
tal van tegenspoeden was hij eindelijk als onderwijzer benoemd aan de christelijke
school hier ter plaatse.
En hoe meer zij zich in zijn geschiedenis indacht, hoe meer zij voortging haar te
vermooien en te vertragischen, tot zij zelf de tranen in de oogen kreeg. Op het dorp,
waar zijn vader predikant was, had een meisje gewoond met wie hij in zijn jeugd
gespeeld had. Dat meisje was van jongs af tot zijn vrouw bestemd. Toen was dat
gebeurd met zijn ouders, die hun geld verloren hadden; hij moest naar een verre stad
om zijn brood te verdienen, en toen hij eindelijk zooveel had overgespaard, dat hij
trouwen kon en naar het dorp terugkeerde.... was het meisje met een ander getrouwd.
Sinds was hij nooit meer recht vroolijk geweest, doch stelde hij zijn leven in den
dienst van hen, die ongelukkig waren, levensschipbreukelingen, evenals hij..
Het was als een opbloei van valsche romantiek in haar hoofd, een mengeling van
wat in haar was blijven nahangen uit boeken, die zij vroeger, op school, van
vriendinnetjes had geleend. Een vaag bewustzijn leefde in haar, dat zij dwaas deed,
zoo niet erger; dat het evengoed verkeerd moest zijn om ijdele gedachten te koesteren,
als de ‘ijdele woorden’ te spreken waartegen de Heere Jezus waarschuwde. Dan
trachtte zij wel over andere dingen te denken: over wat zij dien morgen gelezen had
in haar bijbeltje, de duizenderlei kleinigheden van haar dagelijksch leven, om telkens
en telkens toch weer tot haar romannetje terug te keeren, als een kind tot een verboden
boek.
Op een avond dat zij, na de repetitie, als gewoonlijk met hun drieën naar huis
terugkeerden, had W i m verteld van zijn vooruitzichten: hoe hij nu hoopte gauw
klaar te zijn voor zijn examen Lagere Akte, en zoo was 't gesprek gekomen op het
onderwijs en op de geschiktheid die men
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daarvoor moest bezitten. ‘'k Heb W i m nog nooit zoo wijs hooren praten’, lachte
I e d , terwijl zij over het plantsoen gingen. Ve r m e e r was stil geworden; het hoofd
licht gebogen, staarde hij voor zich uit op 't bemaanlichte pad.
Opeens, met een bruuske beweging, welke I d a van hem kende, hief hij het hoofd
op en zag beiden even aan, waarna zijn blik weer neerzonk naar den grond. En er
klonk iets bitters in zijn stem toen hij zeide:
‘Geschiktheid... jawel, maar wat geeft het of men al ‘geschiktheid’ voelt, als er niet
wat diepers bij komt.... iets... ja, hoe zal ik het zeggen: een innerlijke drang, die je
juist dat bepaalde vak doet kiezen en geen ander. Geschiktheid zonder meer zegt nog
zoo weinig....’
Even zwegen allen, toen ging hij voort: ‘Ik - ik durf van mezelf wel zeggen, dat
ik geschiktheid voor 't onderwijs heb... maar ‘roeping’, neen die voel ik er niet toe....’
I d a 's hart klopte. Zij wist het: nu zou het komen!
‘Toe vertel eens; ben je dan niet uit vrije verkiezing onderwijzer geworden?’
hoorde zij W i m .
Ve r m e e r schudde het hoofd.
‘Mijn wensch was altijd ingenieur te worden, maar mijn vader - een eenvoudig
hoofdonderwijzer aan een christelijke dorpsschool in Gelderland - kon die dure
opleiding niet bekostigen. Mijn weg was aangewezen, nietwaar.... als kweekeling
kon ik bij hem aan de school komen, en dus.... Maar hij stierf eer het zoo ver was....
Toch moet je niet denken dat ik ontevreden ben. Ik heb een goed tractement, een
schitterend tractement mag ik wel zeggen, als je 't vergelijkt met de hongerloontjes
van veel van mijn collega's aan andere scholen.... En....’
Hij sprak niet door; zij liepen zwijgend; tot W i l l e m , vroom, den zin voltooide:
‘En Gòd heeft je in dien werkkring geplaatst, da's toch ook een troost, die gedachte,
zou 'k denken...’
Ve r m e e r antwoordde niet dadelijk. Eindelijk zeide hij, zwak, als waren zijn
gedachten verre:
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‘Ja, zeker... da's ook een troost...’
Bij den hoek van de eerstvolgende dwarsstraat scheidden zij.

III.
Toen - 't was in 't eind van Februari - was het gebeurd, opeens, onverwacht, als een
slag en als een heerlijkheid tegelijk, die I d a verbijsterd hadden.
Dien Woensdagavond was zij alleen naar de repetitie gegaan, omdat W i l l e m
een les had. En dadelijk al, toen zij het zaaltje binnentrad en hem staan zag temidden
van een groepje meisjes, wien hij luidruchtig iets scheen te vertellen - had zij 't
gevoeld met een schokje in haar hart: hoe er iets bijzonders moest wezen, iets dat
hem vervulde en dat hij door vroolijk en druk doen verborgen hield. Een gevoel van
spijt drensde in haar. Het hinderde haar hem zoo te zien, zoo anders dan gewoonlijk;
ze vond dat niet ‘waardig’ in hem, dat hij zoo met die kinderen te gekken stond,
terwijl zij toch wist hoeveel ernst en nadenken er woonde achter die nu zoo
monter-kijkende oogen. Hoe kon hij daar plezier in hebben, betrapte zij zich. Maar
op het eigenste oogenblik wrevelde ze tegen zichzelf: of ze dan mal was en of-t-i
dan geen plezier mocht hebben als hij verkoos. Zij, met 'r zure gevit...
Kordaat was ze op het groepje toegestapt, waar een nieuwe schater uit opspatte.
‘O zeg I e d ... je moet hooren’, lach-stuipte B e r t h a Vo s , zich aan M i e n
D r e v e r s vasthoudend om niet om-te-vallen-van-'et-lachen. ‘Meneer Ve r m e e r
is zoo uiïg...!’
‘Meneer Ve r m e e r geeft evoluties op het slappe koord, juffrouw’, grapte een
van de heeren.
Maar Ve r m e e r scheen er plotseling genoeg van te hebben; zijn gezicht stond
bijna barsch, terwijl hij zich uit den kring trachtte los te maken.
‘Nou is 't genoeg’, zei hij kort. ‘Kom, we moeten beginnen...’
En dien heelen avond had I d a 't gevoeld: dat hij haar vermeed.

Onze Eeuw. Jaargang 8

353
Bij 't goed-aantrekken voor het naar huis gaan had zij expres wat geteut, om met
A n n i e H e e r d e s en haar broer te kunnen samengaan, nu W i m er niet was. Als
Ve r m e e r dan mee wou loopen, moest hij dat maar zelf weten... stelde zij vast.
Zij zag hem besluiteloos haar kant opkijken, toen wat heen en weer loopen en met
een paar anderen praten, onderwijl zijn hoed draaiend tusschen zijn vingers. Wat
leek hij zenuwachtig vanavond... Zou hij iets hebben?... op school misschien ‘mot’,
zooals zij meisjes vroeger altijd zeiën?
Ze voelde zich vreemd-beklemd, nu zelve zenuwachtig, omdat A n n i e maar niet
opschoot. D'r haar was losgesprongen en nu kon ze 't niet vastkrijgen, omdat ze
haarspelden verloren had.
‘Kom zeg, ga nu als je blieft mee, 't blijft heusch zoo wel zitten zeg, en 't wordt
zoo laat!’ drong I d a .
‘'t Gaat los.... wat ik je voorspel,’ jammerde A n n i e bijna huilend.
‘Ach, wel nee....’
I d a zag dat Ve r m e e r was weggegaan, met een paar anderen. Nu eerst merkte
ze goed, hoe zijn lang dralen om de kapstokken haar beklemd had; ze voelde zich
verlicht nu hij weg was.
In 't zaaltje draaide de juffrouw de lampen uit op éen na. I d a zag hoe de vlammen
als schrikkige vogeltjes in de stoffige lampeglazen op en neer fladderden, tot ze
stankerig uitdoofden. Het zaaltje lag leeg in een schaduwig donker.
Ze hadden haar even thuis willen brengen, maar I e d had gezegd van niet noodig,
heusch, ze werden wel bedankt voor hun geleide; die paar stappen nog kon ze best
alleen. Snel had zij zich voortgespoed de Hoogstraat in, nog eén keer links en ze was
thuis. Wie had je daar? - o mensch, ze geloofde waarempel dat het hém was!
Haar hart klopte luid; 't was als sprong het tegen haar keel op. Haar beenen
wankelden. Haar oogen zagen
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star Daar de donkere gestalte die naderde. Wat had ze dan toch, wat mankeerde haar?
Was ze bang voor hem of was ze.... was.....
't Sprong alles wild in haar om, in een vreemde verbijstering. Nu was hij vlak bij
en ze hoorde zijn stem, trillend-versmoord. De straatsteen en duizelden weg onder
haar voeten, scheuten warmte en kilte doorsidderden haar.
‘I d a ... O God... wees niet boos... maar ik kon het niet uithouden... ik kon niet...
I d a ... o kind, als je wist... maar je weet niet... je hebt recht om boos te worden... 'k
stel me aan als een gek... en ik weet wel, dat ik niets te hopen heb... maar ik kòn niet
anders... nou weet je het...’
Zijn stem zonk weg als in een snik, en met gebogen hoofd ging hij naast haar. Een
politie-agent, in luien slenterpas, bout flikkerend in een lantarenschijn, kwam hen
langs en bleef achterdochtig hen nakijken.
Het gezicht van dien agent had I d a opeens ontnuchterd; de donkere huizen stonden
strak-hoog om haar heen en de straat voelde vast onder haar voeten. Een brandende
schaamte doorgloeide haar en tegelijk een vaag en onbestemd medelijden, als ergens
verweg in haar, om hem, die met gebogen hoofd, als een schuldige, stil naast haar
ging.
‘Hoe kon u zoo doen... hoe kon u zoo doen’.... murmelde zij.
‘Ik weet 't zelf niet, 't maakte me gek,’ antwoordde hij dof. ‘Ik liep er zoo lang
mee rond.’
Zwijgend gingen zij door de nacht-leege straat tot vlak bij haar huis. Zij bleef
stilstaan, en: ‘Ga nu heen...’ smeekte zij.
Doch hij verroerde zich niet, het hoofd op de borst. Zoo bleven zij beiden een
oogenblik. Opeens hief hij zijn hoofd op, heftig, en greep haar hand.
‘Kan je dan niet van mij houden?’ vroeg hij, gedempthartstochtelijk.
Zij voelde hoe haar nuchterheid haar weer begaf, hoe ze op zijn stem als wegzonk
in een weeke willoosheid, waarin zij tegen zijn borst zou hebben willen rusten.
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‘Kàn je niet, kàn je niet.... zeg dan toch,’ drong hij.
En zij, zacht, bijna geluidloos: ‘Ik... ik weet 't niet...’
Het volgend oogenblik stond zij op de winkelstoep, alleen in 't duister....

zesde hoofdstuk.
I.
't Was één uur en zij haastte zich van Zondagschool naar huis. In hun straat en al
vlak bij den winkel zag zij haar vader met diaken H o r s t m a n voor zich uit loopen,
blijkbaar in drukke redenatie. Af en toe bleven ze even stilstaan en dan klopte de
diaken haar vader met kleine tikjes op den schouder. Daarna liepen zij weer voort.
Die heeren! Zeker nog altijd over de volkskerk! Den heelen weg uit de kerk straks
hadden ze 't er over gehad en toen zeker nog een wandeling gedaan om er verder
over te praten!
‘Aha, daar hebben we onze I e d al!’ zei de kruidenier, den winkel opensluitend.
‘I d a , broeder H o r s t m a n blijft eten!’
Hij hield de winkeldeur half open en wachtte tot de ‘broeder’ met voeten vegen
klaar was. Onderwijl ging zijn stem: ‘De onbestaanbaarheid van een vrije kerk heeft
zich, dunkt me, hier al uit bewezen, dat....’
Zie je wel.... dacht I d a ; nog maar altijd door! Ja, ja, de volkskerk, dat was haar
vaders heiligdommetje!
In de achterkamer, haar kerkboek op het rekje leggend en haar handschoenen
afrissend, moest ze er eventjes om lachen. Dat vadertje van haar, dat was me er
eentje! Geen beter op de heele wereld. En gul? Nou die invitatie weer van
H o r s t m a n . Enfin; zou zien of er eten genoeg was.
Ze wipte het trapje af naar het keukentje, waar L e n a , het meisje, juist bezig was
de aardappelen uit den pot in de schaal over te doen. Even vloog I d a 's blik door het
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keukenraam naar buiten in het tuintje vol vroege voorjaarszon; toen kreeg zij 't
schoone linnen uit de kast en hipte weer het trapje op naar binnen om te dekken. Ze
had honger gekregen van het lesgeven. Juffrouw We s t e r m a n was al bezig met
de vorken en lepels die in de binnenkast geborgen werden, maar I d a dwong haar te
gaan zitten, rust te nemen na den kerkgang.
‘Heusch moedertje, laat mij 't maar alleen klaarspelen. Ga u hier maar zitten, vóór
het open raam.’
Van uit den winkel, door het glasraam heen, bromden de stemmen van H o r s t m a n
en haar vader: nu had hij 't over de gereformeerden, hoorde zij. Goed dat J o er niet
bij was!
Een zonnig geluk doorstroomde haar, nu ze aan hem dacht, haar J o , haar schat,
haar man. Want dat was-i toch. Die schat, wat had hij er lief uitgezien in zijn bruine
pak, dat ze samen waren wezen uitzoeken, 't Was schandelijk, eigenlijk zondig,
geloofde ze, maar telkens in de kerk had ze naar hem moeten kijken, zooals hij daar
zat in die hooge bank, op zij van den preekstoel. Die goeierd! Om háár was hij in
den laatsten tijd zooveel in de Hervormde kerk gekomen, ofschoon hij overtuigd
gereformeerd was. Dat was wel jammer, voor later ook. Zij naar de eene kerk en hij
naar de andere, maar misschien was zij tegen dien tijd ook wel gereformeerd. Had
de Heer Jezus zelf niet gezegd, dat de tijd zou komen, waarin het niet aankomt op
tempels met handen gemaakt, maar op 't aanbidden in geest en in waarheid...?
‘Mooi, L e n a , wacht, geef mij nou die schalen maar even, als jij dan voor het
komfoor zorgt...’
Even later kondigde zij den heeren in den winkel aan, dat het eten op tafel stond.

II.
Dien middag, klokke twee, kwam J o haar afhalen. Zij was nog aan 't afdekken toen
de winkelschel ging, en ze snelde het trapje af naar beneden, om hem open te
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doen. Dadelijk hádden hun oogen elkaar en verdronken zich in elkander - maar hij
kuste haar niet, als bij zwijgende afspraak, omdat zij voelden, hoe zij uit de kamer
gezien konden worden.
‘Dag kind, wel, ik dacht je al klaar te vinden,’ plaagde hij.
Zij haalde haar schouders op, waarbij haar lach hem stralend tegenvloog. ‘Dat
dacht je maar! Jullie mannen denken maar, dat we nacht en dag voor je klaar staan
hè? Maar da's mis meneer, je zal nog 'n kwartiertje geduld moeten hebben.’
Zij ging hem vóor naar binnen, en onderwijl zij verder afdekte, de schalen naar
achter bracht voor L e n a om af te wasschen, wikkelde Ve r m e e r zich in gesprek
met zijn aanstaanden schoonvader en diaken H o r s t m a n , een dikken man met
blozend kaal gezicht en kleine varkensoogjes.
‘Aha! daar hebben wij de man van de Vrije kerk!’ had die bij 't binnenkomen van
den jongen onderwijzer luidruchtig geroepen. - ‘Ve r m e e r , kom hier en luister...
we hebben het zoo juist over jou en je kerk gehad, niewaar vader We s t e r m a n ?’
De kruidenier, met de hand door zijn baardje krauwend, knikte zwijgend. Hij was
in den grond een vredelievend man en hield niet van redetwisten.
Buiten, op de stoep, voor de winkelpui, die voor een paar weken pas hel-rood
geschilderd was voor het trekken van klanten, bleven ze even nog staan, om te
beraadslagen, waarheen ze gaan zouden. 't Was een dag midden Maart; 't voorjaar
hing al in de lucht, zoo koestrend.
‘De duinen,’ stelde I d a voor, in haar stem een verlangen. ‘Hè, ik heb zin in zoo'n
echte ouderwetsche wandeling en vooral ver uit de menschen.’
‘Natuurlijk.... ver uit de menschen,’ vond ook hij, en hun oogen vonden elkaar en
beiden lachten. Toen stapten zij, gearmd in flinken pas, de straat af. Boven den
piano-winkel schuin-over gluurden oogen van achter de
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kanten vitrage vandaan en de ouwe juffrouw v a n S t e e n , van den slager, keek
door haar spionnetje.
‘Onbescheiden lui toch’, pruttelde hij, maar I d a zei luchtig: ‘geen nood, we doen
geen kwaad hè, laat die zielen dan ook 's een keertje wat zien!’ - en drukte vaster
zijn arm. Hij zag haar aan, verliefd, door haar woorden dadelijk weer in zijn humeur.
Wat is ze toch een snoes, dacht hij. Over haar donker-blauw japonnetje met wit-kanten
kraagje, waarop een bloedkoralen ketting een tikje rood gaf, droeg zij een
openhangend licht-bruin manteltje met groote zwarte knoopen. Een donkere hoed
met blauw fluweelen strikken stond geestig op haar donker-blonde haar, als een
vogel, de vlerken trillend gespreid. Van onder den rokzoom uit schoten, onder 't
gaan, telkens twee gladde spitspuntige knooplaarsjes.
Zij spraken niet veel zoolang zij nog in de stad waren. Zij hadden 't gevoel van
alle kanten bekeken en bespied te worden en dan kon je niet rustig praten, vond I d a .
Toch vond ze 't wel leuk, als de menschen naar hen zagen; voelde zich trotsch in 't
bezit van zoo'n mooien man. Wat stond dat nieuwe pak hem toch uitstekend en wat
kriebelde z'n snorretje een gezellige schaduw over zijn gezicht. Vooral als zij andere
paartjes tegenkwamen, had zij pret. Dan gaf ze hem een kneepje in zijn arm, dat hij
moest opletten. ‘Kijk die innig doen,’ fluisterde zij dan, inwendig schaterend om de
malle vertooning van die twee. Sommige spannetjes ook gingen hen schapig voorbij
met strak-doode gezichten. ‘Zielig’ kon I d a dan de opmerking maken: ‘Die houden
zeker niet van mekaar... tenminste niet zóó als wij...’ voegde zij er vergoelijkend bij.
Zij waren nu buiten het stadje, op den Nieuwen Zeeweg, een laan met hooge, oude
boomen, nu nog bladerloos, en villa's langs de kanten. 't Zag er wel nog winterig en
ongezellig alles uit, de gazons binnen de hekken lagen kaal, met de zwarte rondingen
der nog bloemlooze perken. Alleen piepten hier en daar al crocusjes met hun gele
en
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paarse snoetjes boven 't gras - ‘schattig’ vond I d a . Ze genoot van het zonnetje, dat
na vele donkere dagen opeens het voorjaar brengen kwam, en onder 't gaan las ze de
namen, die goud-fonkelden op de hekken waar zij langs kwamen: ‘Vredelust’....
‘Villa Conny’.... ‘Mea Casa’....
Toch voelden zij zich hier nog steeds niet goed buiten; verlangden zij naar de
duinen-stilheid, die ginds hen te wachten lag.
't Was tamelijk druk op den weg, alles uitgeloopen met het mooie weer. Voor hen
uit gingen moeders met kinderwagens, die lijzerig piepten; mannen, met kinderen
aan hun groote vingers gehaakt - jongens in donkere pakjes, oude-mannetjes-achtig
en meisjes in bonte jurkjes, met schrale peen-gele vlechtjes - lieten stinkenden
sigaarrook achter zich hangen.
Ze gingen ze haastig voorbij; zagen in de verte al den duinweg, waar het rustiger
en vrijer was. ‘Ziezoo, hier kunnen we tenminste praten zonder dat iedereen je hoort,’
vond hij, naar haar hand grijpend, die ze plagerig achter zich weghield - ‘Mispoes’...
‘Heb je prettig zondagschoolles gegeven?’ informeerde hij.
Ze was dadelijk vol ijver aan 't vertellen.
‘O zeg, 't is toch zoo jammer, dat je er niet bij was. Je zou zoo'n plezier in die
kinderen gehad hebben’.
‘Je vergeet, dat ik er de heele week plezier van heb,’ lachte hij.
‘Die M i e n t j e D o n k e r s was toch zoo schattig. En K e e s j e de J o n g ! Die
zitten maar altijd met hun armpjes om elkaar, net als een klein paartje!’
‘Education de l'amour! Foei, foei, ben jij een zondag-school-onderwijzeres!’
plaagde hij. En zij, ofschoon ze de vreemde taal niet verstond, toch wel begrijpend,
kleurde.
‘Flauwerd!’
Zij waren nu een zijpad ingeslagen en liepen al tusschen de duinen. Het was een
slecht bestrate weg vol opgewaaid zand, die langzaam klom. Een frissche bries
omwaaide hen.
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Al gauw stonden ze boven op een duin en lag de zee voor hen uit in den glanzenden
middag... Gestadig krulde zij haar grijze golven naar het strand, zacht-ruischend. Zij
zagen hoe de witte koppen tegen elkaâr opliepen en stukbraken, uit-lijnende in lange
reeksen schuim. Een enkel zeil vlekte in de nevelige verte.
Zij zag om zich heen, zocht een plekje om te gaan zitten, ergens uit den wind en
waar ze de zee konden zien. En: ‘Dáár, ik zie wat, wie er het eerste is!...’ juichte zij,
haar rokken bijeen nemend en van het duin hollend, hij haar na.
Zij zaten nu in een kom, heerlijk-beschut, in een mager zonnetje: een weelde in
dezen tijd van 't jaar, vond I e d . Zij zat stil naar de zee te kijken; toen zuchtte ze:
‘Hê, wat zou moe 't hier heerlijk vinden; dat arme moedertje, die kan nooit hierheen
komen met 'r been...’
Hij had zijn knieën opgetrokken, die omspannend met zijn saamgevouwen handen,
en zij spraken niet. De stilte om hen heen hing vol van 't zeeëgeruisch.
‘Weet je wel dat het Woensdag al vier weken geleden wordt, dat ik je vroeg,’
verbrak hij eindelijk die stilte. Zij knikte zonder woorden, haar hoofd tegen zijn arm
drukkend en uitstarend over de zee. Een dankbaarheid jegens God, die hun dit geluk,
deze liefde geschonken had doorgloeide haar ziel. Ze kon nu zoo kalm terugdenken
aan dien vreemden avond, waarop hij haar gevraagd had, en den nacht, die daarop
was gevolgd. Ze had niet geweten wat ze doen moest toen, niet geweten of ze van
hem hield of niet van hem hield; 't had in haar gewarreld en geduizeld en ze had maar
gewoeld en gewoeld zonder den slaap te kunnen vatten.
Toen had ze gebeden, dat God haar licht mocht schenken, en den volgenden
morgen, toen ze wakker werd, had zij geweten hoe God haar gebed had verhoord.
Want klaar en duidelijk had ze toen gezien: dat zij hem liefhad...
Nog dienzelfden middag was hij gekomen en had lang met haar vader en moeder
gesproken in de achterkamer, terwijl zij, met kloppend hart, boven op haar kamertje
voor
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haar bed geknield had gelegen, haar gloeiend hoofd tegen de sprei gedrukt. Toen,
eindelijk, was zij naar beneden geroepen. Nog ziet ze het ernstig gelaat van haar
vader, zooals zich dat naar haar toekeerde, toen zij binnen kwam. En haar moedertje,
die met haar zakdoek haastig een traan wegwischte. Johan zat stil en bleek op een
stoel tegenover haar vader. Zij had niets kunnen zeggen en dat hoefde ook niet, want
haar vader sprak met haar hand in de zijne. O, wat had zij hem lief gehad om alles
wat hij zeide toen; zij hoort het nog woord voor woord. ‘Als u,’ zoo had hij tot J o h a n
gesproken, ‘een ernstig en godvreezend man is, meneer, en ik heb geen reden daaraan
te twijfelen, dan heb ik geen overwegend bezwaar, dat je ons I e d j e binnenkort van
ons weghaalt. Wel had ik liever gezien, dat u iemand van haar eigen kerk geweest
was; het is niet gelukkig later wanneer man en vrouw niet samen kunnen opgaan
naar het huis des gebeds. Maar zooals ik zeide: als overwegend bezwaar mag ik dat
niet laten gelden. God heeft je beiden blijkbaar samen gebracht en ik kan niet anders
dan God bidden dat Hij jullie verbintenis zegene, kinderen.’
Toen had hij hun beider handen in elkaar gelegd en J o h a n had gestameld en zij
had gehuild en gelachen tegelijk en haar vader gezoend op zijn zwarte baardje. En
's avonds, toen zij met J o h a n alleen was, - 't was zoo'n mooie avond en zij zaten
voor het raam van de achterkamer, - had zij hem gevraagd dat mooie hoofdstuk uit
Corinthe voor te lezen: van de liefde, die van alle ding de meeste is...
Zij schrok op - 't was J o h a n die haar met een helmsprietje kriebelde.
‘Wat zit je te peinzen,’ lachte hij.
‘Hè... ikke?’ vroeg zij droomerig.
‘Ja... ikke,’ plaagde hij, terwijl hij naar haar toeschoof en zijn arm om haar heen
legde. ‘Biecht eens op, waar dacht je aan?’
Zij zag hem diep in de oogen en 't was haar of met dien blik zij hem geheel in zich
opnam: zijn mannelijk, wat ovaal gelaat, zacht-rose, met opzij en aan zijn kin de
kleine
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zwarte scheerpuntjes, zijn hoog voorhoofd en de donkere snor en
wenkbrauw-streepjes. Hij glimlachte en zij was blij dat hij zulke mooie tanden had.
Zij voelde, hoe zij hem liefhad, ook om al die kleine en intieme dingen van zijn
uiterlijk.
Samen zaten zij nu weer naar de zee te kijken, handen ineen. Het strand lag leeg
en verlaten, zonder wandelaars; enkele vogels hipten in de verte, als zwarte stippen.
Zij was weer beginnen te vertellen van haar Zondagschool, van M i e n t j e
D o n k e r s , dat toch zoo'n snoes van een kind was. En knap dat die kinderen waren!
Akelig! Ze wisten het soms nog beter dan de juffrouw. Het heele Oude Testament
kenden ze op hun duimpje....
‘Dan zou ik het Nieuwe met ze nemen,’ raadde hij. Hij zat strak voor zich uit te
staren in 't zand, nog altijd spelend met zijn sprietje.
‘O maar, dat mag zoo maar niet, als ik het wil.... we hebben een rooster....’ legde
ze uit. ‘Juist de laatste weken zijn we weer met het Oude Testament begonnen. Ik
heb dezen keer den zondvloed gehad....’
Met een bruuske beweging had hij een steentje gegrepen en slingerde dit ver van
zich af op het strand. Hij lachte kort-op.
‘Zeker een stichtelijk verhaal voor kleine kinderen! God, die uit boosheid over de
menschelijke zonde, maar eens éen, twee, drie de heele wereld verdrinken laat!’
Verschrikt zag zij hem aan, zij begreep niet.
‘Maar Jo... het is toch Gods Woord...’ aarzelde zij.
Hij schokte ongeduldig met zijn schouders.
‘Ach wat, Gods Woord. Het staat in den Bijbel wil je zeggen, maar daarom is het
toch nog niet ‘Gods Woord.’ Dat is die ellendige methode om Gods Woord met een
boek te vereenzelvigen. Gods Wo o r d is heel iets anders dan een organisch geworden
boek.’
Zij dacht even na, met een ernstig gezichtje, toen schudde zij het hoofd, dat de
strikken van haar hoed trilden.
‘Dat begrijp ik niet’.... bekende zij eenvoudig. Toen: ‘Au J o h a n , au, je doet me
pijn!....’
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Hij had haar wat heftig naar zich toegetrokken en kuste haar, kuste haar. Dat
hoofdschudden, en dat naïve stemmetje, waarmede ze zeide dat zij niet begreep,
brachten een kriebeling langs zijn ruggestreng; hij voelde zich eensklaps dol-verliefd.
Nog eens wilde hij haar kussen, maar haar groote hoed hinderde hem.
‘Zet dat malle ding toch af!’....
Maar zij schudde het hoofd, plagerig.
‘Nee meneer, dat doe ik nu eens niet. En 't is niets geen mal ding hoor, 't is wat
een mooie!’ zei ze quasigepiqueerd, wat koket. Zij, die koketterie in andere meisjes
zou hebben afgekeurd als zonde, zij was het zelve, onbewust, en voor het eerst in
haar eenvoudig leventje, tegenover wien zij liefhad.
‘Dan doe ik het,’ dreigde hij.
‘Dat zal je wel laten.’
‘En als ik het dan toch doe?’
‘Je kan het niet,’ boog zij zich weg, op hetzelfde oogenblik de pen uittrekkend en
den hoed afzettend.
‘Je hebt mooi haar!’ prees hij en liet zijn blik gaan over haar kapsel. In guitige
krulletjes kroesde het blond aan haar slapen.
‘Niet zeggen’.... klaagde zij, ‘dat moet je niet zeggen....’
‘Waarom niet?’
‘Het is niet goed....’
‘Kom malle vrouwtje, wat zou niet goed zijn... dat ik van je hoû?’
Hij had haar opnieuw in zijn armen genomen, en kuste haar.
‘Je zoent veel te veel,’ schudde zij haar hoofd, trachtend ernstig te kijken. Toen:
‘Wat heb je daar?’....
Zij greep naar den binnenzak van zijn jas, waar iets roods piepte.
‘Een boek! laat kijken; hoe heet 't?’
‘Och 't is niets, niets bizonders,’ antwoordde hij onverschillig, zijn jasje
toeknoopend.
‘Hè, wat flauw,’ pruilde zij, ‘mag ik dan niet weten wat je leest?’
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Hij had zijn jas al weer opengemaakt, sloeg even de klep op. ‘Die Weltratsel,’ las
zij.
‘Réétsel,’ lachte hij, haar tegen zich aandrukkende. ‘Ik zal je eens wat Duitsche
les geven, goed?’
Blozend verborg zij haar hoofdje; zij schaamde zich diep. Ze was zoo dom! Ze
had wel willen huilen....

III.
Het was alles zoo anders geworden in I d a 's leven sinds J o h a n Ve r m e e r daarin
gekomen was. Nu, dat hij er was, en zij de reeks van afgeloopen jaren overzag, scheen
het haar of, heel diep in haar, zij het altijd wel geweten had dat hij eens komen zou....
of haar gansche jonge-meisjes-leventje één, onbewust, wachten was geweest op hem.
Want nooit was zij zich bewust geweest, dat zij hem wachtte; haar gedachten hadden
zich zelfs in haar bakvisch-jaren zóo weinig om mannen bewogen, dat ze altijd was
weggeloopen als ze haar schoolkennisjes over jongens hoorde fluisteren, met een
gevoel van schrik en boosheid tegelijk. Ze begreep niet. Haar naïve en reine natuur,
gegroeid in een vrome omgeving, deinsde instinctmatig terug voor alles wat niet
volkomen het daglicht velen kon, en het geheimzinnig gichelen der meisjes, hun
gaan met jongens soms langs stille grachtjes - het verbijsterde haar en maakte haar
heel ongelukkig.
Nooit zou ze in haar later leven ooit geheel bevrijd worden van de smet, die als
een vuile modderdroppel op haar blanke zieltje was gespat door éen dier meisjes,
B e r t h a S t o l k , die haar - ze was toen dertien jaar oud - in een hoekje van de
speelplaats iets heel leelijks had verteld over haar moeder en broertje, dat toen pas
geboren was. Ze had dat meisje een klap in haar gezicht gegeven en geroepen: ‘da's
nie waar, dat lieg je lekker!’ en huilend was ze naar den meester toegeloopen. Maar
toen die vroeg, wát ze had, waarom ze zoo'n keel opzette, had ze niets kunnen doen
dan snikken: ‘B e r t h a , die zegt.... B e r t h a zegt....’
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‘Wàt zegt B e r t h a dan?’ vroeg meester ongeduldig, onderwijl luisterend naar 't
verhaal van B e r t h a , die kwam zeggen, dat I d a haar geslagen had.
‘Is dat waar I d a , heb jij B e r t h a geslagen?’
Zij knikte, steeds maar snikkende.
‘Nu, als je dan niet te vertellen weet, wat B e r t h a gezegd heeft en je B e r t h a
geslagen hebt, dan moet je in de klas maar achter 't bord gaan staan. Meisjes die slaan
kunnen we in de les niet gebruiken.’
O, hoe ze geleden had, dat half uur daar achter het bord! En ook later, toen ze
thuiskwam en naar haar moeder had willen loopen om haar alles, alles te vertellen
en ze door de baker, dat nare, dikke mensch, was tegengehouden. Ze had niet naar
binnen mogen gaan.... Op den zolder, tusschen roestige muizevallen en allerhande
ouden rommel had ze toen haar heelen vrijen Woensdag-middag zitten huilen, zóó
akelig en eenzaam had ze zich gevoeld.
Alleen te zijn... dit was het grond-bewustzijn van haar jonge leventje geweest. Een
eigenlijke vriendin had ze nooit bezeten. Wel had ze op school veel kennisjes - de
meisjes met wie ze haar plaatjes omruilde en die haar ook af en toe wel eens
thuisbrachten, meisjes die zij trotsch haar ‘vriendinnen’ noemde - toch, naar mate
zij ouder werd, begon ze meer en meer te voelen, dat een vriendin toch nog iets
anders wezen moest, iets veel, veel heerlijkers, iets waarvan ze niet wist, doch dat
ze vaag vermoedde. - Eens maar was er een meisje geweest waarvoor ze meer gevoeld
had dan voor een van de anderen: W i l l y v a n G e m e r e n heette dit meisje. Ze
ging altijd keurig gekleed met hooge knooplaarzen van fijn, geel leer en schorten die
nooit vuil zagen als dat van haar en de andere meisjes van school. Aan W i l l y kon
ze veel vertellen van wat ze meestal bang verborgen hield en W i l l y op haar beurt
maakte haar deelgenoot van haar geheimen. Ze had een akelig thuis; haar mama was
altijd uit en haar pa ook, want die was dokter. Dan was ze alleen met een oude meid...
Mocht ze eens bij I d a komen spelen? Dan mocht I d a ook eens bij háar. - I d a had
het thuis gevraagd en
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het mocht. W i l l y was overgelukkig. Maar den volgenden morgen was ze met een
betrokken gezicht op school gekomen en had I d a ingefluisterd: ‘Zeg, ik mag niet...’
En toen I d a verwonderd gevraagd had waaròm - had W i l l y geaarzeld: ‘Omdat je
uit een winkel bent’.
O, wat had ze gehuild, in haar eentje alleen op haar goeden, ouden zolder, gehuild
van woede en vernedering...
Zoo was ze steeds alleen gebleven, ook later, als meisje van zeventien, achttien
jaar, toen ze haar moeder hielp in 't huishouden. Haar moedertje was haar vriendin
geweest, aan wie ze vertelde wat er in haar omging. En toch... neen, àlles verteld had
ze haar nooit. Maar als zij naging wat zij dan verzwegen had, wist zij het niet, bleek
het alleen een onbestemd bewustzijn, dat er dingen diep, diep in haar waren, die ze
nooit had uitgesproken, ook niet uit te spreken wist, omdat zij ze niet klaar-duidelijk
in zich geformuleerd zag. Toch wàren zij er, en zij had het onbestemd gevoel: hoe
slechts iemand behoefde te komen, die haar geheel en al begreep, om dat vage, dat
onbewuste in haar wakker te maken, zooals de prins de schoone slaapster wakker
maakte in het bosch. - Zij zelve, zij begreep zich niet, zoomin als haar moeder haar
gehéél begreep. Haar moedertje was zoo veel ouder!
Toen was J o h a n in haar leven gekomen en 't was haar geweest of hij, met zijn
woorden, zijn stem, zijn oogen vooral, had aangeraakt dat wat op den bodem van
haar ziel verborgen lag. Dien eersten middag reeds van hun ontmoeten, den middag
van het zendingsfeest, toen zij beiden zwijgend hadden gestaan voor dat landschap
van zonnejubel, had zij het gevoeld in een vreemde beving van licht geluk waar zij
zich zelve nog geen rekenschap van wist te geven. En ook later, in de school, toen
hij 't hoofd van dat jongetje genomen had tusschen zijn handen, was 't even door haar
heen getrild van zoete vreugde, nauwelijks geweten toen door de ontzetting, die als
een donker monster zich geklauwd had aan haar ziel.
Zoo waren zij vreemden voor elkaar gebleven schoon hun zielen elkaar reeds
hadden aangeraakt, - tot zijn bekente-
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nis haar de oogen had geopend en zij, plotseling, zag in volle heerlijkheid: dat zij
hem liefhad...

IV.
Hoe zalig waren de morgens thans, bij 't ontwaken. Terwijl de zon, de zon van weer
een nieuwen voorjaarsdag, als gulden afdroop langs 't neergelaten gordijn en
binnenvloeide in haar kamertje, bleef ze meestal stil nog een oogenblik liggen, haar
oogen vol goud, haar hart vol stille weeldrigheid. Haar handen gestrengeld onder
haar hoofd, onder 't dikke haar dat ze losjes gevlecht had, haar knieën opgetrokken,
lag zij en dacht aan J o h a n ...
Haar heele kamertje hing vol van hem; 't was of zijn oogen haar aanzagen uit de
figuren op het behang, of van al de portretten die op haar kamertje stonden, zijn
hooge gestalte haar tegemoet trad. Buiten zongen de vogels, zij zongen zijn naam;
de torenklok strooide haar zilveren klankjes, en 't was haar als strooide zij over het
stadje zijn naam uit, zijn naam...
Zoo bleef zij liggen, oogen half gesloten, diep-ademend. Onder haar nachtjapon
zag zij haar borst op- en neer gaan; in haar keel was een vreemde droogte, naar hem...
Waarom is hij er niet?... schoot het eens door haar heen, doch het eigenste oogenblik
had zij haar hoofd in het kussen verborgen schaam-rood.
Dan bad zij God, dat zij toch hunne liefde mooi mochten bewaren, geheiligd door
den Trooster, dien Hij hun had toegezegd.
Versterkt en verfrischt door haar gebed en 't lezen van het hoofdstuk uit haar
bijbeltje, kleedde zij zich haastig aan, plaste flink voor haar waschtafel en ging met
opgewektheid neuriënde aan haar dagelijksch werk.
Geregeld iederen avond, om zeven uur, kwam hij haar halen voor een wandeling.
Dat was het oogenblik waarnaar zij heel den langen dag met hunkering uitzag. Van
vijf uur af vloog, telkens als de winkelbel klirde, haar blik ver-
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wachtend naar het glasraam, en het was even zoovele malen een lichte teleurstelling,
als hij het niet was.
Wanneer ze dan eindelijk, eindelijk toch zijn lange figuur op de stoep ontdekte,
bonsde haar hart en stokte haar adem; zij had hem tegemoet willen snellen en ze kon
niet, deels wijl er klanten waren, maar óók omdat haar beenen plotseling als verlamd
schenen, trillend onder haar lichaam. Zóó wachtte zij hem af; zag hoe hij de
winkeldeur achter zich sloot, haar vader van over de toonbank een hand gaf; toekwam
op het trapje. En als hij dan eindelijk bij haar was en zijn stem zoo rustig zeide: ‘Dag
I d a ’... dan wist ze niet anders te doen dan haar hoofd tegen zijn arm te leggen, haar
oogen te sluiten en zachtjes te lachen.
‘Ben je gelukkig?’ kon hij dan vragen.
Dan kon zij vaak niet antwoorden van zaligheid....
Meestal - 't was nu volle zomer - gingen ze buiten de stad door de weilanden, of het
hooge koren, waar klaprozen gloeiden in de late zon.
Daar, waar ze door niemand gezien werden liepen ze dan hand in hand, als
kinderen, met stralende oogen. Dan praatten ze over alles en niets: de boerderijen
waar zij langs kwamen en waar ze wel soms een glas melk gingen drinken, de mooie
lucht, die glansde in veel kleuren, of zij vertelde hem wat ze zoo'n dag had gedaan:
genaaid aan haar uitzet, de achterkamer een groote beurt gegeven, samen met L e e n ....
Hij van zijn kant sprak van school, van de kinders, die soms zulke grappige
antwoorden konden geven en dikwijls zóo slaperig waren, dat hun oogjes 's morgens
tien uur al haast dicht vielen.
‘Dat komt door die ellendige huisindustrie,’ had hij gezegd: ‘om vijf uur worden
sommige van die schapen er al uitgehaald, om mee te helpen verdienen. Daar heeft
de leerplichtwet nog niet in voorzien. En toch blijft 't hier maar kinderspel vergeleken
bij de groote steden; kinderspel!’...
Hij had even gelachen, een vreemd, kort lachje, waar-
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voor zij bang was. Hij was toen, opeens, de Ve r m e e r geweest van vóór haar
verloving, zoo als hij toen, die enkele malen, en juist in de oogenblikken waarin zij
zich met hem had ééngevoeld, gesproken had van geheimzinnige dingen, die zij niet,
of maar half, begreep.
Zij hadden dien avond weinig meer gezegd, waren stil naast elkaar blijven loopen,
als vreemden. Het was haar als was het geluk uit haar weggevloeid en als hing om
haar ziel nu een grauwe nevel. De teere avondkleuren boven de velden, rose en
zacht-groen en geel, ze zag ze wel, maar ze spraken niet tot haar, - 't leek alles grijs
en doodsch. En naast haar ging J o h a n , lang en slank in zijn grijze pak, en zijn
oogen staarden recht voor zich uit, als naar iets, dat zij niet zag. - Wat leeft er nu in
hem, wat gaat er in hem om, dacht zij, zonder iets hem te durven vragen...
Op zulk een avond voelde zij pijnlijk: dat hij in een andere wereld leefde dan zij,
over dingen nadacht, waarvan zij geen besef had, en dat hij daarom van die dingen
zweeg, omdat zij in haar onwetendheid hem toch niet begrijpen kon...
Dan voelde zij zich heel verdrietig.
Toch - niet altijd was het dit, wat scheiding maakte tusschen hen. Soms - was het
een woord, een blik, een gebaar, of de groote hitte slechts? - zij wisten niet, zij
begrepen niet, zij spraken het ook niet uit, doch zij vòelden het beiden: de innigheid
was tusschen hen weg. De natuur ook was de natuur niet meer; het lachende,
kinderlijke, blij-opene scheen er hun niet meer uit tegen. De bloemen in het gras
oogden vreemd hen aan, als onbekenden, en de hemel koepelde niet meer vertrouwd
als gisteren nog. Dan voelden zij hun zielen ongedurig en liepen vaak te kibbelen
om niets.
Eens was het geweest op een broeierigen Zondag, op een wandeling 's middags
naar 't duin. Al een paar avonden lang hadden zij geharreward, en eindelijk - nu was het tot een uitbarsting gekomen. Begonnen was het
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om een nietigheid: hij had gekheid gemaakt om een juffrouw die vóór hen ging en
die vreemd te draaien liep met haar lichaam.
‘Wat ben jij geestig,’ had zij gesnibd. Ze had lust wat onaardigs te zeggen, tegelijk
wel kunnende huilen dat zij zoo was.
Hij haalde zijn schouders op en bleef zwijgen, terwijl zij prikkelde: ‘Nou is meneer
gepiqueerd’...
Star en stug naast elkaâr hadden zij den duinweg beklommen, instinctief beiden
voelend dat het tot een uitbarsting komen moest.
Boven, op het duin, was het geweest. - Hij was stil blijven staan en had met zijn
wandelstok in 't zand geslagen. ‘Dat kan zoo niet langer gaan; wat bezielt je toch de
laatste dagen....’
Zij zag hoe hij rood werd in zijn gezicht en zijn oogen haar doordringend aanzagen.
Ze voelde zich beven onder dien blik; toch sputterde onwil in haar boven.
‘Ik zou hetzelfde aan jou kunnen vragen,’ schokten haar schouders.
Hij liet even zijn blik gaan over de zee, als drinkend het wijde, het hartige.... hij
ademde diep. - Toen, haar weêr aanziende: ‘Waarom doen we toch zoo tegen mekaâr
I d a .... houwe we dan niet meer van mekaâr?’
Zijn stem was weggesmolten, en 't was haar geweest of zijn woorden een mantel
van teêrheid sloegen om haar lijf. Zij rilde. Zij had hem aangezien, even, de oogen
dadelijk weêr neêrslaande, en gemurmeld: ‘Ik weet niet J o .... waarom ik zoo ben....
terwijl ik toch van je hoû.... ik ben zoo slecht....’
Dat had hem geheel en al week gemaakt en hij had zijn arm om haar heen geslagen
en haar meê het duin afgetrokken in de laagte, al fluisterend: ‘Kindje... kindje...’
Doch maar zelden was er zoo iets tusschen hen, als een muur, die zich eensklaps
optrok tusschen hunne liefde. Meestal voelden zij hun zielen in een heerlijke
evenwichtigheid van blijheid en geluk om hun samenzijn, en dan
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lachten en schertsten zij en spraken zij over de toekomst. Het hoofd van de school
waaraan hij verbonden was werd oud en men verwachtte spoedig zijn aftreden. Dan
zou hij wel in diens plaats benoemd worden, en dan....
Soms troonde zij hem meê naar nieuwe buurten, nog half in aanbouw en verloopend
in de weiden. Daar, in de straten waar 't plaveisel nog hobbelig was, vol zand en
kuilen, zagen zij er de huizen op aan, nieuwe blokken van vleesch-roode steen, door
de gordijnlooze vensters in de hokkige kamertjes glurend, die hoekig en leeg met
hun bonte behangsel-patroontjes hun tegengaapten.
Hij had de huizen hier kil en ongezellig genoemd en voorgesteld om liever iets te
zoeken in de binnenstad, maar zij had zóó lief gesmeekt van niet-in-de-stad, van
hier-buiten-zoo-heerlijk-tusschen-die-weilanden, dat hij zich verzoenen leerde met
het idee van eens in die poppekamertjes te zullen leven.
Zij wandelden meest totdat de schemer inviel; dan keerden zij naar huis terug,
waar de gezelligheid begon in 't stille achterkamertje. - L i e n t j e en D o l f j e waren
dan al meest naar bed en 't was heerlijk-rustig voor 't opgeschoven raam dat op het
tuintje zag, waaruit resida en heliotroop-geuren kwamen binnenzweven. - Daar zaten
ze dan aan de tafel, dicht naast elkaar, tegenover haar moeder, die theeschonk.
Spetterend trilde de vlam in het lichtje, achter het transparantje met den jager er op,
die een haas schoot; elken avond opnieuw schoot de jager een haas....
Dan wou I d a dat J o een sigaar opstak om de knusheid nog te verhoogen. Ze
vond het zoo leuk dat gloeiende puntje in 't donker. En onderwijl hij rookte en hun
vingers in elkaar grepen, vertelde zij waar ze gewandeld hadden, of sprak hij over 't
nieuws dat hij in stad had gehoord: de oude We s s e l s die gestorven was, 78 jaar,
dat was die z'n zoon naar Indië was gegaan... hij woonde in de Raamstraat... ‘En
heeft u al gehoord van den brand bij T h i j s s e n ? 't Moet, gelukkig, niet erg zijn
geweest. De vrijwilligers-spuit schijnt zich kranig gehouden te hebben...’
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‘Als J o h a n er is, dan hoor ik nog eens wat’ kon juffrouw We s t e r m a n tevreden
glimlachen. ‘Ja, ja kinderen, een oud en gebrekkig mensch als ik, komt de deur haast
niet meer uit...’
I d a wist welk een tegenzin J o h a n aan dergelijke praatjes had en ze vond het
lief van hem, dat hij zich zoo uitsloofde. Die J o , het liefst zou hij maar heelemaal
niets zeggen, geloofde ze, maar stilletjes zitten met zijn hand in die van haar. Maar
dat mocht niet, dat zou egoïstisch zijn: haar goeie moekie had toch al zoo weinig.
En zij zelf? Ach, 't was misschien omdat ze zoo dom was, maar een heel gewoon
burger schaap, die J o lang niet waard was, maar zij zelf hield óók wel van zoo wat
te praten, je moest toch op de hoogte blijven van wat er om je heen gebeurde.
Toch zaten ze soms ook stil, zonder spreken. Dan hoorden ze niets als af en toe 't
gepraat van stemmen in den winkel en het wekkergeluid van de electrische bel. Door
't kant-werk van de vitrage voor 't glasraam zagen zij den winkel hel verlicht met de
kleurige trommels en bussen, 't Leek alles bij avond veel mooier dan overdag, had
I d a wel eens gedacht, en wat leek-t-i diep zoo met lamplicht, hun winkel, 't was net
een eindeloos diepe zaal, gevuld met allerhande mooie en geheimzinnige dingen, als
in een sprookje...
Achter 't kantwerk zag ze haar vader schimmeren in zijn witte jasje; hij liep heen
en weer en G e r r i t klom op het laddertje. Ze verstoorden haar sprookjes-fantasie;
't was opeens weer een kruideniers-winkel.
Dan, om half tien, het sluitingsuur, begon de gezelligheid eerst recht. Ze zag
G r e r r i t met de luiken sleepen, de lampen uitdraaien in de kasten, 't Werd opeens
veel donkerder hier in de kamer; alleen het licht boven de toonbank brandde nog
maar. Daar stak G e r r i t , als iederen avond, zijn hoofd om 't glasraam.
‘Wel te rusten Juffrouw, juffrouw... meneer.’
‘Nacht Gerrit... wel thuis... compliment aan je moeder...’
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Even later geknars aan de winkeldeur: haar vader die het slot omdraaide; dan 't laatste
licht uitdeed boven de toonbank. Ze zaten in 't donker; alleen het transparantje op
het theeblad gaf wat licht.
‘Zie zoo, dat hebben we weer gehad voor vandaag. Jongens wat zitten jullie hier
in de duisternis. Dank je kind, dank je’, als zij zijn stoel aanschoof, ‘wel ja, zet jij
de beide oudjes maar naast mekaar; oef, dat doet goed om te zitten...’
Een gezellig uurtje volgde dan nog; soms ook staken zij de lamp op en zongen om
het orgel nog een beetje uit den liederenbundel van de Heer, waar zulke prachtige
wijzen instonden. Ook de woorden waren mooi, tenminste sommige. Daar had ze
met J o h a n nog eens ruzie om gekregen. 't Was om dat vers, dat zoo begon:
‘Daar boven is een heerlijk oord, o zoo schoon...’

Hij had het stijfsel-poëzie genoemd en er nog een heele boel méér leelijks van gezegd,
zoodat ze werkelijk boos geworden was en een beetje gehuild had om zijn ruwheid.
Veel koeler dan anders hadden ze dien avond afscheid genomen; maar den volgenden
dag had hij haar een boekje gegeven, dat hij voor haar gekocht had, en met een kus
had hij vergeving gevraagd voor zijn ruwheid.
‘Zal je 't nu heusch mooi vinden voortaan?’ had ze gevleid, als een kindje. Maar
hij had gelachen en gezegd, dat hij dat heusch niet beloven kon.
Het boekje was mooi ingebonden in een bruin bandje met gouden letters: ‘De
navolging van Christus’ door Thomas a Kempis.
Zondagsavonds zongen ze geregeld, vooral 's winters, psalmen, gezangen en
Sankey-liederen. Hij zong liefst psalmen en daar plaagde ze hem mee: zoo'n steile
Gereformeerde! Eigenlijk hield hij niet veel van zingen, ofschoon hij een goede stem
had; hij was lid van de zangvereeniging geworden om háár, in de hoop haar beter te
leeren kennen, had hij bekend. Een orgel noemde hij dreinerig; ‘ik vind er iets mufs
en dufs in, ik zou liever een piano hebben...’ zeide hij eens. Maar allen hadden ze
geprotesteerd, zoodat
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die arme J o het heusch benauwd bad gekregen. Haar moeder vond in een piano iets
wereldsch, maar daar was toch vader tegen op gekomen. Toch had ook hij aan een
orgel de voorkeur gegeven. Voor koraal-muziek leek 't hem het eenig geschikte
instrument. Probeer maar eens een psalm op een piano te spelen!
Ook I d a hield meer van een orgel; een piano, daar wist ze geen weg op.

V.
Hun lievelingswandeling, 's Zondags, bleven de duinen. Alle wegen waren zoo'n dag
met menschen bezaaid; alleen in 't duin waren rustige plekjes. Dan konden ze lang
naar de zee zitten kijken, zonder praten, onderwijl het zand latende fonteinen tusschen
hun vingers. Soms ook, als het weer wat koel of waaierig was, bleven zij loopen,
speelden vaak krijgertje duin op, duin af, wie 't eerst was bij 't roode vlaggetje van
de schietbaan....
Maar hij kon veel harder loopen dan zij, waar nog bij kwam dat hij geen last had
van rokken. Dan voelde zij opeens zoo in-verraderlijk zich beetpakken en of ze al
riep dat het gemeen was en de partijen niet gelijk stonden, - het hielp haar niets - ze
moest zich laten kussen. En hoe meer hij haar kaste en hoe stijver hij haar tegen zich
aan drukte, hoe onmachtiger zij werd zich los te rukken: 't was of alle kracht uit haar
weg zonk en zij willoos en slap werd als een pop. De blauwe lucht en het gele zand
en de zwart-groene helm, het wemelde weg als naar een diepte, waarin zij zonk, en
zonk, en zonk, zonder te vallen.
En alleen, heel ver en vreemd, bleef er het zeeëruischen...
Dikwijls 's nachts, in den eersten tijd, lag zij er over te denken: of het goed was dat
zij zich zoo veel en zoo vaak door hem kussen liet. Was het bedenken des vleesches
geen vijandschap tegen God? Kon 't geen strik zijn, dien Satan haar spande?
Eens, dat het weer gebeurd was, had zij, bedeesd, hem
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haar twijfel blootgelegd, maar hij had gelachen dat ze 'n malle meid was en dat ze
hem niet zoo moest aankijken, niet met zulke oogen, want dat hij anders... heusch,
dat hij anders....
Hij had haar bedenkingen weggekust, dien middag... toch, een paar dagen later,
was zij er weer op terug gekomen.
Zij zaten op een bank aan den rand van een weiland en keken naar het grazen van
een koe vlak voor hen uit; hoorden 't grissige schuren van haar tong over 't gras. In
de verte plekten de roode daken van de stad; een zonnestraal schichtte gulden op den
haan van den kerktoren.
Hij was nu ernstig geworden en antwoordde niet dadelijk op 't geen ze hem zei.
Hij sloeg met zijn wandelstok tegen de grassprietjes aan zijn voeten. Eindelijk hief
hij het hoofd op en zeide:
‘Kijk 's kind, er zijn maar twéé opvattingen die ik mij denken kan: òf alles wat tot
het gebied van de zinnen behoort, is verkeerd, ‘zondig’ als je 't zoo wilt noemen, òf
't is goed. Is 't verkeerd dan is iedere kus verkeerd, of 't er één is of tien. Is het goed,
dan zie ik niet in - en nu moet je niet glimlachen, want heusch, ik ben ernstig - maar
dan zie ik niet in, waarom onder sommige omstandigheden tien kussen niet beter
zouden zijn dan één; te weten dan wanneer op zeker oogenblik één kus niet bij machte
is, aan een liefdes-opwelling genoegzaam uiting te geven. Natuurlijk weet ik heel
goed dat alle overdrijving verkeerd is, en er kunnen dan ook oogenblikken zijn zelfs voor menschen die elkaar volkomen lief hebben - dat iedere gegeven kus ‘te
veel’ is, om het zoo eens uit te drukken. Er zijn oogenblikken waarop men elkaar op
een andere, geestelijker wijze laat voelen, dat men van elkaar houdt. Maar dat is iets
wat wij kunnen vaststellen voordat we tot het eigenlijke vraagpunt in questie komen:
is het elkaar kussen van menschen die elkaar liefhebben op zich zelf goed of verkeerd?
En dan geloof ik voor mij dat het goed is, omdat het natuurlijk is. Alles wat natuurlijk
is, is goed, omdat het door God geschapen is. Zou God dan die behoefte in ons gelegd
hebben als het ‘vijandschap’

Onze Eeuw. Jaargang 8

376
tegen Hem is, zooals je het straks zoo mooi uitdrukte? Dat kan ik niet denken, I d a ....’
Hij zweeg, en zij bleven voor zich heen zien over het weiland, naar de verre daken
van de stad, waarboven perlemoerige wolkjes kruifden. De rood-bonte koe graasde
nog steeds in hun nabijheid; doezig-zwaar bungelde haar logge kop boven de teere
grassprietjes, die haar kleeplende tong gulzig afgriste. Achter hen, op een afstand,
over 't mulle zandpad, kwam een boerenjongen aan, klik-klakkend slingrend een
melkemmer.
Een paar malen opende zij den mond als om te spreken, maar ze zeide niets en
bleef stil voor zich heen op den grond staren. ‘Alles wat natuurlijk is, is goed.’ Hoe kon dat waar zijn, dacht ze, in een schepping,
die door de zonde was bedorven? Had hij zelf niet gezegd, eens, dat de schepping
bedorven was? Hoe kon hij dan nu zoo spreken als hij deed?
In haar was een twijfel aan de juistheid zijner woorden en tegelijk, diep in haar,
een verlangen te denken zooals hij. Ze had hem veel willen vragen, maar zij durfde
niet; hij zou haar dom vinden dat zij niet geheel begreep...
Hij stond op, zag op zijn horloge. ‘Kom,’ zei hij, ‘we moeten naar huis!’
En terwijl zij langzaam, gearmd, over 't zandpad naar de stad terugkeerden, bleven
steeds zijn woorden in haar naklinken, en dacht zij dat het wel moeilijk was, wel
heel, heel moeilijk: te weten wàt goed was....
Toch - hadden zijn woorden, dien avond, haar niet overtuigd, zoo was het hij zelf in
zijn liefde, die haar overtuigde. O, hij had haar lief, hij had haar lief, J o h a n , en hij
was zoo veel wijzer, zoo veel verstandiger dan zij - hij zou zeker niets doen, wat
verkeerd was. Soms gingen er heele weken voorbij, waarin zij als gedragen werd
door een net van teerheid dat zijn denken om haar heen spande; dan ging ze als in
een droom door de dagen heen, wachtend de avonden. En als zij dan samen waren
en zij voelde zijn
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kus op haar voorhoofd en zij zag in zijn oogen den glans van zijn liefde, als den glans
van een onuitgesproken, stille toewijding - dan doorjubelde haar een reine vreugd
als een klinken van klare bazuinen, en zij sloot de oogen en zij vouwde de handen
en haar lippen prevelden een dankgebed....
Dat waren de dagen, waarin zij als kinderen door de velden gingen, blij met de
zon, de bloemen en de wolken; de dagen van een zoo rustige evenwichtigheid, waarin
ze aan geen toekomst en aan geen verleden dachten, omdat alleen het heden voor
hen was....

VI.
‘Jó.... ò!....’
Tegen de fel-blauwe mid-zomerlucht die als een kap leek getrokken over de aarde,
stond zij op een hooge duin, klein wit figuurtje in haar licht japonnetje met haar
strooien breedranden hoed. Haar hand hield ze als een trompet voor den mond en
nogmaals klonk het, zwak door de verte: ‘Jó.... ò!’
Loom richtte hij zich op uit het zand, waarin hij lag, en begon op zijn gemak de
duinen over te steken. Met zijn zakdoek wischte hij zich het zweet van 't gelaat.
‘Zeg, zou je je niet wat haasten, ouwe meneer!’ schalde I d a 's stem van boven
hem tegen, en nu eensklaps resoluut besloten zich over zijn luiheid heen te zetten,
stelde hij zich in draf en begon het duin waarop zijn meisje stond, te beklauteren.
Zij had een kreet geslaakt en met een: ‘mispoes, je kan me toch niet krijgen’, was
zij aan zijn blikken onttogen. Maar op 't zelfde oogenblik klonk een jammerklacht,
en wat verschrikt haastte hij zich midden door het struikgewas heen, om te zien wat
met haar kon gebeurd zijn.
Aan den anderen kant van den duintop, half afgegleden in een kom, lag zij op een
knie te morrelen aan haar schoentje.
‘I d a , kind, je doet me schrikken! Heb je je bezeerd?’
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Met een sprong was hij bij haar, zag, onder den schulprand van haar grooten hoed
vol rozen en groen, haar lachend-verhit gezichtje oolijk hem aankijken.
‘Bezeerd, welnee, maar me schoenen zijn zoo vol zand... die lage dingen schèppen
zand gewoon,’ zei ze grappigklagend.
‘Trek ze uit,’ raadde hij. ‘Zal ik het doen?’ En hij zonk naast haar neer.
‘Nee, nee.... Toe, draai je effen om, dan doe ik 't zelf wel even’.
‘Alsjeblief juffrouw.’ - En hij keerde haar den rug toe, floot een deuntje, vol guitige
springklankjes, dat als water verklaterde in de zonnige lucht. Dan, opeens, had hij
zich weer omgewend. En: ‘Ben je nog niet klaar, wel foei!’
‘Nee, nee, nog lang niet, toe, draai je om,’ zei ze smeekend, haar rok over haar
voeten heentrekkend.
Wat zat ze daar lief.... ging het door hem heen: in haar wit japonnetje met haar
gloeiend gezichtje. O, hij moest, hij mòest haar even een kus geven!
Met een sprong en zwaaiende zijn wandelstok was hij haar genaderd, een krijgskreet
uitstootend, als ze als jongens wel deden. Zij, van de verrassing, tuimelde omver in
het zand en het schoenloos voetje schoot van onder den rokzoom te voorschijn.
Hij greep er naar, maar zij trok het terug, zich nog verdedigend.
‘Nee, nee, ik wil niet.... Narerd!’
‘Dan krijg jij je schoen niet,’ dreigde hij, het koketbruine schoentje triomfantelijk
omhoog houdend en het daarna aan zijn lippen brengende.
Zij lachte, overwonnen al; streek de haren van haar warm voorhoofd.
‘Nou, ik zal dan maar lief zijn, maar netjes doen hoor, en geen gekheid!’ bedilde
ze.
Zij liepen weer op nu, naar den zeekant toe, zoekend naar een plekje schaduw. Alom
flikkerde de licht-relte
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op 't witte duinzand, dat de oogen pijn deden. De zon hing als een bal van vuur te
branden.
Op een hoog duin bleven zij staan, zagen uit over 't grauw-groen watervlak, vol
wisselende glanzen, waarover de zonnelichting lag als een brug van goud. Toen
keken ze om zich heen, over de heuveling der duinen met de groene struikplokken
en daarachter een paar kerktorens; nergens scheen een hoekje schaduw.
‘Wacht, 'k zal even gaan zoeken,’ stelde hij voor; ‘blijf jij maar even hier wachten.’
Hij liet haar alleen en zij oogde hem na in zijn bruine pak, zijn stroohoed in de
oogen gedrukt tegen 't licht. Ze zag hem een andere duin beklauteren, gaten prikkend
voor zich uit met zijn stok. Toen was hij voor een oogenblik verdwenen.
Handen gevouwen, bleef ze staan wachten, op het duin, in het licht. De zee ruischte.
Om haar heen lag het land in de laagte; de stad met de menschen, hun straat, hun
huis, haar kamertje.... 't lag alles achter haar, ver weg....
Rondom haar stond de lucht diep-blauw en goud; voor haar heen strekte de gouden
brug naar een land nog ongeweten, maar vol heerlijkheid.
Zij stond op haar duin, in het licht, wachtende. En het was J o h a n niet meer op
wien zij wachtte; maar het was op de heerlijkheid, die in hem en door hem komen
ging...
Klein voelde zij zich in den grooten Dag, en toch groot in de heerlijkheid die in
haar groeide, als met zalige beving over haar kwam in den licht-middag.....
Haar mond ging open, vocht-rood; haar oogen sloten zich; haar handen lagen stil
ineen, als in gebed.
Zoo vond haar J o h a n , toen hij terugkeerde.
(Wordt vervolgd.)
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Crisis-Bespiegeling
Door Mr. L.J. Plemp van Duiveland.
De Kamer van 1905, uit een verkiezingsstrijd van alle groepen der linkerzijde tegen
de ‘christelijke’ coalitie onder K u y p e r 's leiding geboren, heeft het ruim twee jaar
met een ministerie van links geprobeerd. Zij gaat het nu, voor de rest harer
levensdagen, met een ministerie van rechts beproeven.
De eerste oplossing deugde niet: het ministerie D e M e e s t e r miste zoowel een
parlementaire meerderheid als een electorale basis. De tweede oplossing, op zich
zelf beschouwd, deugt evenmin: een ministerie H e e m s k e r k mist een parlementaire
meerderheid en is nog minder dan zijn voorganger logisch uitvloeisel van de
verkiezingen van 1905.
Een gematigd kabinet, van gemengde kleur en met een beperkt, op vier jaren
berekend regeeringsprogram, ware de aangewezen oplossing geweest van de crisis
van 19051).
Of men thans nog tot die oplossing had behooren te komen? Ik zou het niet durven
zeggen. De algemeene verkiezingen van 1909 zijn te dichtbij. Aan persoonlijke
bereidwilligheid van mannen, geschikt om in een zoodanig

1) Men herinnere zich mijn artikel in de September-aflevering 1905 van dit tijdschrift.
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kabinet zitting te nemen, had het thans allicht gehaperd; juist den besten had
vermoedelijk de lust ontbroken den ‘staat huns levens’ te veranderen, met de zekerheid
na ruim een jaar het ambt te moeten prijsgeven. Hadde het optreden van een ministerie
als hier bedoeld, logisch aanbevelenswaardig en constitutioneel behoorlijk, bij het
begin van een vierjarig parlementair tijdperk tevens de belofte ingehouden van een
door velen in het land gewenschte loyale proefneming - thans zou het enkel te
beschouwen geweest zijn als een middel om het landsbestuur een jaar aan den gang
te houden, in afwachting van... iets anders.
Het zou nu geen proef, het zou zaakwaarneming tot 1909 geweest zijn - een taak,
dan liever op te dragen aan de secretarissen-generaal der negen departementen van
algemeen bestuur.
De benoeming van een kabinet uit de rechterzijde vindt derhalve, al past het niet
op de getalsverhoudingen in de Kamer naar de gebruikelijke indeeling, haar verklaring
en rechtvaardiging in de omstandigheden van het oogenblik.
Het kabinet uit de linkerzijde, dat zijn steun heette te vinden in twee der vier
groepen, aan dien kant der Kamer gezeten, zakte, reeds herhaaldelijk geschokt en
verzwakt, definitief ineen.
Het waren de groepen der rechterzijde, die op enkele individueele uitzonderingen
na en met eenige ongevraagde hulp, welbewust, schoon dan niet krachtens gezamenlijk
besluit, het ministerie den doodelijken slag toebrachten.
En eindelijk, er zat aan die zijde der Kamer een man dien de openbare meening
in en buiten parlement als kabinetsformateur aanwees: Mr. H e e m s k e r k .
Wat heeft men te denken van het Kamervotum van 21 December 1907, de verwerping
van de Oorlogsbegrooting met 53 tegen 38 stemmen?
Op 13 November aangevangen, was de behandeling der Staatsbegrooting
betrekkelijk kalm verloopen. Slechts
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persoonlijke standjes, uitgelokt voor 't grootste deel door verdachtmakende snoeverijen
van sociaal-democratischen kant, gaven nu en dan wat levendigheid. De algemeene
beschouwingen brachten één hoogbelangrijk politiek moment: de aankondiging van
den heer Ty d e m a n , dat bij de Grondwetsherziening het uur van scheiden tusschen
het ministerie en de groep der Vrije-liberalen zou slaan; maar dadelijk effect had, en
beoogde, die verklaring niet en de minister D e M e e s t e r repliceerde slechts met
de weemoedige vraag, die sindsdien haar beantwoording heeft gevonden: waarom
reeds nu? Het gerucht ging, dat de rechterzijde het ditmaal op Hoofdstuk V voorzien
had; maar men zou der politieke handigheid van de oppositie als geheel onrecht doen,
indien men zou willen volhouden, dat de enkele bij voorbaat ondeugdelijk blijkende
pogingen tot amendeering van dat hoofdstuk, of de enkele stemmingen, waaraan zij
onvoltallig deelnam om juist even beneden de onvoltallige regeeringsgezinden te
blijven, als zoovele ernstige aanslagen op het bestaan van het ministerie moesten
worden beschouwd. De minister van Binnenlandsche Zaken, Mr. R i n k , die bij de
verdediging zijner laatste begrooting bijzonder goed op dreef was, is inderdaad
ditmaal niet ernstig bedreigd geweest. Ten slotte kwamen er zelfs aangename
entre'actes in de beraadslaging voor; zóó, toen de Minister, ter zijde gestaan door de
heeren L i e f t i n c k en B o r g e s i u s , met den heer D e S a v o r n i n L o h m a n
tot de ontdekking kwam dat zij allen onder de neutraliteit van het openbaar onderwijs
eigenlijk altijd hetzelfde hebben verstaan, nl. de betrekkelijke neutraliteit, die het
gebed en den Bijbel uit de openbare school niet onder alle omstandigheden weert.
Rechts had men zich voorts ingenomen betoond met de door minister Ve e g e n s
voorgestelde en warm verdedigde staats-subsidieering van boeren-leenbanken en
middenstandsbanken, welker vol profijt slechts aan burgers van statutair bepaalde
denkwijze is voorbehouden. De bij uitstek critieke deelen van 's ministers begrooting,
waaraan zich een debat over het millioenentekort van de Rijksverzekeringsbank en
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over den voorgenomen aanslag op de overdracht van het ongevallen-risico der
werkgevers had kunnen vastknoopen, werden bij stilzwijgende overeenstemming
verdaagd - tot later. Over de zonderlinge wijze, waarop de minister met den Mijnraad
is omgesprongen en de benoeming van een driehoofdige directie der staatsmijnen,
tegen diens advies, heeft doorgedreven (men denke aan de vernietigende critiek van
den heer R e g o u t in de Eerste Kamer) kon in December nog niet worden gesproken,
omdat de benoeming ‘in beraad’ is gehouden, tot na de aanneming van Hoofdstuk
X door de Tweede Kamer.
De nieuwe minister van Marine bracht de Kamer in een goede luim door zijn
innemende onbekendheid met haar manieren en het contrast dat hij vormde met zijn
pas gevluchten voorganger, wiens stuurloosheid men hartelijk moede was.
En eindelijk: de nieuwe wijze van behandeling der Staatsbegrooting, bestaande
in een verdeeling van den beschikbaren tijd over de verschillende hoofdstukken en
tusschen de verschillende groepen, werkte goed en regelmatig. Men heeft er geen
tijd mee gewonnen: de beraadslaging begon reeds op 13 November en eindigde eerst
op 21 December. Maar de behandeling geschiedde ordelijker en minder gejacht dan
in de laatste jaren; bijna alle Zaterdagen bleven vrij en slechts weinige en niet
buitensporig lange avondvergaderingen werden gehouden. Geen enkel hoofdstuk
der begrooting kwam zoodoende in de verdrukking en de dwaze vertooning van
verleden jaar, toen men de bespreking van een aantal min of meer belangrijke
onderwerpen eenvoudig uitlichtte en tot het volgend voorjaar verdaagde (waarin ze
voor het grootste deel achterwege gebleven zijn) werd niet herhaald.
Alles bijeengenomen was het humeur der Tweede Kamer alzoo niet slecht. Het
derde jaar van een wetgevend tijdperk gaat bovendien voor politiek onbelangrijk
door. Om met Den Schoolmeester te spreken: ‘men zeilde lekkertjes voor den wind’.
Toen, op 21 December in den laten namiddag, vijf

Onze Eeuw. Jaargang 8

384
minuten voor den aanvang van het Kerstreces verwierp de Kamer onverwacht de
begrooting van Oorlog met 53 tegen 38 stemmen. Vier dagen later diende het
ministerie een aanvraag om ontslag in. Crisis.
Tegen stemden de geheele roomsch-katholieke en antirevolutionaire partij; van
de christelijk-historischen de groote helft, maar zonder den aanvoerder, den heer D e
S a v o r n i n L o h m a n . Tegen stemden voorts de sociaal-democraten; van de
vrijzinnig-democraten de kleine helft en de Unieliberaal T h o m s o n , wiens naam
een defensie-program is dat de Liberale Unie niet volgt.
Ik zal mij aan het uitpluizen der motieven van dit votum niet zetten. Er was reden
genoeg om het ministerie te treffen in zijn (afwezigheid van) defensie-politiek. Het
‘defensie-program’ waarmede Liberale Unie en Vrijzinnig-Democratische Bond in
1905 het kiezerskorps bewerkt hebben, bezuiniging op militaire uitgaven en
legerhervorming ‘in de richting van het volksleger,’ is geheel onuitgevoerd gebleven.
Wel werd voortdurend aan het defensievraagstuk gemorreld, maar èn besparing èn
verbetering bleef uit. Het eenige gevolg was, dat het leger steeds meer een voorwerp
van zenuwachtige belangstelling ging uitmaken en in permanente onrust werd
gehouden. Op het S t a a l -avontuur van een jaar geleden is de vergissing van den
Minister Va n R a p p a r d gevolgd, die de Staten-Generaal voor de onmogelijke
keus stelde het kabinet te ontslaan van de belofte die den grondslag zijner reconstructie
in April 1907 uitmaakte (geen wegzending van het blijvend gedeelte zonder
voorafgaande wettelijke goedkeuring), òf eenige duizenden manschappen onder de
wapens te houden wien van hoogerhand het onbepaald verlof met ingang van een
vasten datum op ondubbelzinnige wijze in het uitzicht was gesteld. De nieuwe
Minister, aanvankelijk goed ontvangen, viel bij de verdediging van zijn budget tegen,
begreep de Kamer niet, ging mee, trok terug, misschien geïntimideerd door het kort
tevoren geleden échec van zijn fonds tot spoedige afwerking van het vestingstelsel;
verspeelde het vertrouwen door op de beslissingen der Kamer vooruit te loopen (men
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denke aan de reorganisatie der hoogere bevelvoering), deed zich voor als een
ongelukkig man in een ongelukkige positie.
Van deze zwakheid heeft de heer H e e m s k e r k , door eenige militaire
specialiteiten van de rechterzijde bijgestaan, een meesterlijk gebruik gemaakt. Het
is opmerkelijk, dat zijn groote rede tegen het wanbeleid van Oorlog nagenoeg met
die van den heer T r o e l s t r a evenwijdig liep. Er werd niet stelsel tegenover stelsel,
program tegenover program geplaatst. Het was een louter op vernietiging berekende
aanval. En deze moest slagen.
Aan de partijen der rechterzijde is na de verwerping heftig verweten, dat zij het
ministerie bij verrassing om hals hebben gebracht. Inderdaad pleegt in het
parlementaire duel C y r a n o d e B e r g e r a c den beslissenden degenstoot aan te
kondigen: à la fin de l'envoi je touche! Men heeft blijkbaar rechts niet van stonde af
aan de volle consequentie, de conventioneele verantwoordelijkheid willen aanvaarden,
welke een bij gezamenlijk besluit beraamde, in optima forma aangezegde verwerping
eener begrooting zonder mogelijkheid van tegenspraak aan de oppositie zou hebben
opgelegd. Trouwens, men ware dan vermoedelijk op gestreng verzet in eigen boezem
gestuit; ook na de verwerping heeft men van de bevriende pers niet enkel
toejuichingen in ontvangst te nemen gehad.
Zoo heeft de oppositie, schoon ongetwijfeld elke harer groepen zich ten volle
rekenschap gaf van de mogelijke, ja waarschijnlijke gevolgen der daad, liever aan
het ministerie willen overlaten de conclusie te trekken dan het die kant en klaar aan
te bieden. Hierin is iets listigs gelegen, dat niet aantrekt.
Niettemin ben ik overtuigd, dat bij ridderlijker handelwijze de Oorlogsbegrooting
niet ware gered. Misschien had het luid alarm, dat in zulk geval aan de linkerzijde
geslagen zou zijn, de vier vrijzinnig-democratische tegenstemmers die thans hun
paradebedoeling in bloedigen ernst zagen verkeeren, bewogen vóór de begrooting
te stemmen om redenen van politiek. Misschien zelfs hadde de heer T h o m s o n
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zich nog eenmaal als E i n j ä h r i g e r bij de garde van Minister Va n R a p p a r d
laten inlijven, gelijk in 1905 bij die van Minister S t a a l . Maar - men had om de
begrooting te redden ook de stemmen, althans de onthouding, der sociaal-democraten
noodig gehad en dat men die verkregen zou hebben, geloof ik niet.
Het is een hard ding voor sociaal-democraten, niet tegen een militaire begrooting
te stemmen; noch tegenover de partij noch tegenover de internationale beweging is
zulk een daad gemakkelijk verdedigbaar. Slechts gewichtige contrapraestaties of
groote verwachtingen kunnen haar in de oogen der partijgenooten rechtvaardigen.
Kon de aangekondigde Grondwetsherziening als zoodanig gelden? Niet meer, sedert
de laatste zwakke kans op aanneming van de regeeringsvoorstellen - het blanco-artikel,
dat den stormloop naar het algemeen kiesrecht mogelijk zou maken - enkele weken
te voren was verdwenen. De hoop dat, hetzij uit het anti-revolutionaire, hetzij uit het
roomsch-katholieke kamp aan deze uitvinding octrooi zou worden verleend, was
vervlogen, sinds Deputatendag en roomsch-katholiek kiesrechtrapport, haar
onvoorwaardelijk hadden veroordeeld. En nu was daarbij, op 14 November, de
verklaring van den heer Ty d e m a n gekomen, die zelfs niet de hoop op de geringst
denkbare meerderheid voor het blanco-artikel overliet. Bedenk nu, dat de
sociaal-democratische partij met de blanco-plannen nooit anders dan als pis-aller
genoegen heeft genomen, en houd dan vol, dat zij voor het behoud van het
blanco-ministerie in dit stadium nog een vinger zou hebben uitgestoken! Het ding
was den heer T r o e l s t r a geen oortje meer waard. Daar ging het omver, en wie het
nog mocht willen stutten, hij niet langer!
Het ministerie D e M e e s t e r is in den letterlijken zin in elkaar gezakt. Het telde
onder zijn leden uitnemende krachten, mannen voor hun taak ten volle berekend.
Het had een goeden minister van financiën, een coulanten en vastberaden minister
van justitie, een scherpzinnigen en ondernemenden minister van koloniën, het versleet
twee
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ministers van oorlog die in het leger als bijzonder bekwaam bekend stonden...
Toch heeft het eigenlijk reeds van zijn eerste levensjaar af staan knieknikken. De
geboortefout was daaraan schuld; maar het deed niets om die te verhelpen of te doen
vergeten. Het greep, te beginnen met de eerste Troonrede, telkens opnieuw boven
zijn macht. Het heeft de geestelijke opwinding waarin de minister K u y p e r het land
had gebracht, doen bedaren en dit is zijn verdienste; maar het heeft in de plaats
daarvan over velen een gevoel van ergernis, van stillen wrevel gebracht, dat òf in
antipathie òf in onverschillige moedeloosheid is omgeslagen.
Het sterkst komt dit uit in het leger. Het moet gezegd worden, dat een kabinet,
hetwelk niet krachtig genoeg was (door welke oorzaak dan ook) om op de
legeruitgaven, overeenkomstig afgelegde stembusbeloften en de wenschen van vele
kiezers, iets van beteekenis te bezuinigen; niet krachtig genoeg om de eveneens
beloofde hervormingen in de richting van het ‘volksleger’ voor te bereiden, laat staan
tot stand te brengen; niet krachtig genoeg zelfs om de Militiewet van 1901 tot volle
uitvoering te brengen noch om zelfs maar één van haar reeds gebleken fouten te
verwijderen, zelfs maar in één van de meest schreeuwende gebreken in onze
legerinrichting (ik noem den kadernood) te voorzien; niet krachtig genoeg om de
bureaucratie en papiromanie in het legerbeheer te beteugelen; niet krachtig genoeg
om de rechtszekerheid van lager zoowel als hooger militair personeel te bevestigen;
niet krachtig genoeg om in samenwerking met Marine het nijpende belang der
kustverdediging ter hand te nemen - dat zulk een kabinet, zeg ik, het leger met rust
had behooren te laten en rondweg verklaren: aan het leger doen wij voorloopig niets,
wij hebben er geen tijd voor, de omstandigheden zijn te ongunstig, de sociale
wetgeving eischt onze volle kracht, de Grondwetsherziening is te belangrijk. In plaats
daarvan zijn proefjes genomen, conflicten uitgelokt, een futiele crisis doorgedreven
en een agitatie in het leven geroepen, die onze landsverdediging even duur en even
ge-
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brekkig heeft gelaten als zij was, doch alleen nog maar weer eens heeft bijgedragen
tot versterking van de publieke Jan-Salie-meening ‘dat het allemaal toch niets geeft,’
en tot ontmoediging van de beste elementen in ons officierenkorps.
Nauwelijks minder zwaar moet het afgetreden ministerie zijn handelwijze ten
opzichte van de Grondwetsherziening worden aangerekend. Ik laat nu daar, dat het
blanco-artikel op het regeeringsprogram was gezet. Maar voor de manier waarop de
gematigde liberalen eerst met een staats-commissie voor de Grondwetsherziening
zijn gepaaid en vervolgens de voorstellen dier commissie ten gelieve van de naaste
vrienden naar de snippermand zijn verwezen, kan ik een parlementaire uitdrukking
niet vinden. Ook hierdoor heeft het ministerie een wrevel en ergernis gewekt,
waarvoor het in een welverdiende erkentelijkheid van de sociaal-democratie niet
eens compensatie heeft gevonden.
De jammerlijke mislukking der algemeene regeeringspolitiek van het ministerie
van 1905 heeft de waarheid van het spreekwoord opnieuw bewezen, dat wie geen
hand heeft, geen vuist moet zetten. Op den uitslag der verkiezingen van dat jaar paste
geen ander ministerie dan een dat zich de uitvoering tot taak stelde van een
nauwkeurig omschreven, op vier jaar berekend program van wetsontwerpen, waarvoor
naar menschelijke en staatkundige berekening, de medewerking van de groote
meerderheid der Tweede Kamer zou kunnen worden verkregen. Verbood de
verbittering van den pas afgeloopen K u y p e r -strijd, dat mannen van rechts en links
naast elkander in een kabinet plaats namen, welnu, zoo hadden het enkel vrijzinnigen
kunnen zijn die zich als ministers op een dergelijk program verstonden. Maar alleen
zulk een zaken-program was mogelijk, en hetzelfde ministerie dat zich nu teleurgesteld
heeft moeten terugtrekken, had het kunnen uitvoeren.
Betreurenswaardig bovenal is, dat door de begane fouten en het logisch daaruit
gevolgde échec, de indruk gevestigd wordt als ware op den grondslag der liberale
beginselen een flinke en standhoudende regeering niet meer mogelijk.
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Al het politieke getob van de laatstverloopen jaren; de toenemende wanverhouding
tusschen de productiviteit der wetsontwerpende bureau's en de impotentie der
wetgevende macht; het klimmende gevoel van onbehagelijke onzekerheid in bijna
alle lagen en klassen der maatschappij, die met den Staat in voortdurende of tijdelijke
aanraking komen - dit alles wordt nu op het debet van het liberalisme geboekt en
strekt der clericale propaganda tot lust en bate. De Statenverkiezingen van 1907
voorspelden reeds onmiskenbaar toekomstige stembusnederlagen der vrijzinnigheid
en de liberaal die waarneemt met welk een blinden ijver de meeste harer leiders haar
algeheele overgave aan de Democratie voorbereiden, ziet met stijgend verlangen uit
naar het uur, waarop het hem mogelijk zal zijn zich los te maken uit den greep van
overgeleverde partijen-politiek en in den strijd voor landsbelang en volkswelvaart
zijn plicht te doen zonder bekommering om het benauwende dilemma: òf links òf
rechts.
Het ministerie D e M e e s t e r heeft terecht ingezien den nieuwen stoot, het door de
verwerping der Oorlogsbegrooting toegebracht, niet te kunnen verduren en legde,
thans definitief, zijn taak neer.
Indien het denkbeeld van Kamerontbinding in den ministerraad die op de beide
dagen voor Kerstmis gehouden werd, ter sprake gebracht mocht zijn, zal het daar
wel terstond zijn verworpen. Inderdaad kon men het kiezerskorps bezwaarlijk de
vraag voorleggen of het meende, dat de Tweede Kamer de op zich zelf onbeduidende
begrooting van minister Va n R a p p a r d terecht of ten onrechte had afgestemd;
nog minder die of het aan 't bewind zijnde ministerie moest blijven dan wel heengaan.
Het eerste lag buiten de beoordeelings-, het tweede buiten de beslissingsbevoegdheid
der kiezers. Het vermoeden, voor een ontbinding vereischt, dat de Kamer een juist
beeld van de verhoudingen in het kiezerskorps niet meer geeft, vond wel een vasten
steun in den uitslag der Statenverkiezingen van
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den vorigen zomer, maar deze had het ministerie overleefd. Ook wees dat vermoeden
nu niet juist den kant van het ministerie uit en een ontbindingsadvies van de
raadslieden der Kroon op grond van de praesumptie dat de richting van het
regeeringsbeleid bij de meerderheid der kiezers geen instemming vindt, is een onding,
omdat die praesumptie behoort te leiden tot een aanvraag om ontslag.
Zoo begreep de ministerraad het en op Eersten Kerstdag vroeg het kabinet van
zijn taak te worden ontheven.
De openbare meening riep, door haar verschillende organen, met zeer verschillend
geluid den naam van mr. H e e m s k e r k uit. De Sliedrechtsche afgevaardigde had
in de laatste jaren, zonder ooit op te treden als ‘leider van de oppositie’, een steeds
belangrijker rol vervuld in de openbare beraadslaging, met name in het
begrootingsdebat, en de hoofdaanval op het budget van oorlog was van zijn kant
gekomen. Zijn politiek aanzien was allengs aanmerkelijk gestegen, men zou kunnen
zeggen tegelijk met en in evenredigheid tot de daling van dat van Dr. K u y p e r . Zijn
parlementaire redevoeringen namen in beteekenis toe, verloren haar geïmproviseerd
karakter, schoon niets van haar zwierig aanschijn. Zijn naam eindelijk heeft
traditioneelen ministerklank.
Het schijnt dat mr. H e e m s k e r k , nadat de crisis was ingetreden, volstrekt niet
dadelijk bereid is geweest zichzelven te erkennen als den man van het oogenblik.
Bevestigt dit eenerzijds de meening, dat de verwerping van de Oorlogsbegrooting
een soort van improvisatie geweest is - een daad begaan met wat de wetenschap van
het strafrecht dolus eventualis noemt - anderzijds verklaart het de langdurige
verkenningen, die de aanstaande kabinetsformateur, na door H.M. de Koningin over
het aanvaarden eener opdracht gehoord te zijn, ondernam om zekerheid te erlangen
of ook de inner circle van het politieke Nederland hem als den aangewezen man
beschouwde. En dienaangaande schijnt hij omstreeks het midden van Januari
voldoende zekerheid verkregen te hebben, niet van zijn medestanders alleen.
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Het komt mij voor, dat het ministerie H e e m s k e r k , wegens zijn aanvaarding van
het bewind in de actueele omstandigheden, aan critiek van vrijzinnige zijde niet
blootstaat. Het heeft ongetwijfeld iets gedaan, dat een treffende gelijkenis vertoont
met hetgeen van rechts in het kabinet D e M e e s t e r zeer scherp werd afgekeurd,
nl. de regeeringstaak op zich genomen zonder op een meerderheid in de Kamer te
kunnen rekenen. Maar - gelijk ik in den aanhef van dit opstel zeide, voor de rationeele
oplossing die in 1905 zeer wel mogelijk ware geweest, was thans de tijd voorbij.
Een ‘zaken-kabinet’ (zooals ik het nu maar noemen zal, met dien verstande dat
deze benaming voor mij als een eeretitel klinkt) ziet zijn levensduur onverbiddelijk
gebonden aan dien der Kamer, waaruit het voortkwam. Het treedt dus met die Kamer
af en zou thans zijn vooruitzichten tot niet veel meer dan een jaar beperkt gezien
hebben. Datzelfde bezwaar gold niet voor een kabinet uit de rechterzijde. Immers,
daar gaat men uit van de veronderstelling, waarvoor de grond inderdaad niet ontbreekt,
dat in het kiezerskorps een gunstig gezinde meerderheid latent aanwezig is, welke
bij de eerstvolgende verkiezingen, hetzij na een ontbinding hetzij na afloop der
normale periode (dus in 1909), in de samenstelling der Tweede Kamer aan den dag
zal treden. Bovendien valt aan die zijde voor lange jaren op de Eerste Kamer vast te
rekenen. De zekerheid niet, maar wel het vereischte perspectief, is dus ten gunste
van een rechtsch kabinet aanwezig.
De vraag is opgeworpen en van roomsch-katholieken kant eenstemmig
aangedrongen, of juist die overweging het nieuwe kabinet niet moest bewegen tot
een advies aan de Kroon om dadelijk bij zijn optreden de Tweede Kamer te ontbinden.
Voor mij ligt een afdoende grond voor ontkennende beantwoording van die vraag
in het onbetwistbare feit, dat uit een oogpunt van landsbelang de noodzakelijkheid
van Kamerontbinding op dit oogenblik ontbreekt, aangezien niet gebleken is, dat het
nieuwe kabinet met de tegenwoordige Kamer niet werken kan ter uitvoering
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van een deel van zijn (nog onbekend) program, en het in die Kamer een door positief
beginsel of belang verbonden meerderheid tegenover zich niet vindt. Het begrip
‘linkerzijde’ toch heeft zelfs als parlementaire werkhypothese nauwelijks eenige
beteekenis meer; het gaat, ook in de Kamer, allengs meer op een bloote fictie gelijken.
Er kan niet aan getwijfeld worden, dat het christelijkhistorische deel der rechterzijde
de gedachte eener Kamerontbinding bij optreding van het nieuwe kabinet aanstonds
volstrekt heeft verworpen. Daarin - en in den invloed van den beleidvollen
kabinetsformateur - zoek ik voor mij de verklaring van het anders niet zoo natuurlijke
feit, dat de antirevolutionaire pers, in tegenstelling met de roomsch katholieke, het
ontbindingsplan krachtig heeft bestreden. Of de groep van den heer L o h m a n , vóór
alles afkeerig van het avontuurlijke, het onregelmatige, het onberekende, haar actieve
medewerking verleenen zou bij de kabinetsformatie, was een vraag die voor den
kabinetsformateur desnoods een ontkennende beantwoording kon lijden. Maar niet
de vraag, of de nieuwe Regeering op den parlementairen steun, op het politieke
vertrouwen van die groep zou kunnen rekenen. Zonder dat zou het kabinet er zelfs
niet aan kunnen denken te beginnen.
De christelijk-historische partij neemt ook thans weder een bij uitstek machtige
positie in. En zij maakt daarvan, zonder luidruchtigheid, ten volle gebruik.
Ik ben er vast van overtuigd, dat Dr. K u y p e r noch bij zijn mannen-broeders,
hoog of laag, noch bij de roomschkatholieken op verzet van eenige beteekenis zou
stuiten, indien hij zich in volle wapenrusting opnieuw aan het hoofd dier beide partijen
zou willen stellen om onder den kreet: God wil het! uit te gaan op verovering van
het regeeringskasteel. De ‘van God gegeven Leider’ is volstrekt niet door de zijnen
verlaten, hoe gaarne men het in een deel der vrijzinnige pers zoo voorstelt. Maar Dr.
K u y p e r wil en kan niet de krijgsvaan heffen dan als aanvoerder en erkend hoofd
van al de verbonden kruisvaarders. En die voorwaarde neemt de christelijk-historische
keurbende niet aan.
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Zij heeft het na 1905 meer dan eens onomwonden uitgesproken, dat, met volle behoud
van haar plaats aan de rechterzijde, het politieke bondgenootschap dat aan het
christelijke ministerie van 1901 het aanzijn schonk, wat haar betrof was afgeloopen,
dat zij althans haar vrijheid van handelen hernam. Dat het haar hiermede ernst was,
heeft zij sedert getoond: eerst bij de tusschentijdsche verkiezing in Schiedam, toen
bij die in Sneek, eindelijk, het duidelijkst, na de crisis. Het christelijk-historisch
orgaan De Nederlander heeft terstond na 21 December de verwerping der
Oorlogsbegrooting op principieel antirevolutionaire gronden afgekeurd. Maar veel
krasser nog is dat waartoe het blad van den heer L o h m a n vervolgens zich heeft
vermeten. Midden in de crisis, toen de heer H e e m s k e r k - als een oneerbiedige
uitdrukking mij veroorloofd is - nog rondhinkte op zijn eene been, zoekende of hij
voor beide een vaste plek in den drassigen politieken bodem zou kunnen vinden,
kwam plotseling De Nederlander met twee artikelen over Dr. K u y p e r 's beleid,
waarin de zwenkingen van dien partijleider op het gebied der sociale wetgeving, zijn
bewuste afwijking van de anti-revolutionaire beginselen, zijn demagogische
verloochening van vroeger met warmte verdedigde grondgedachten, onverbiddelijk
werden blootgelegd en heel de prachtbundel van sociale wetsontwerpen van het
christelijk ministerie, onder den populairen naam van ‘het boek van Nederbragt’ den
kleinen luiden als kostelijk aandenken nagelaten, werd aangekondigd als een
uitgevers-speculatie, waarop de christelijk-historische partij niet had ingeteekend.
Duidelijker en harder - en op welk een oogenblik! - kon het van die zijde wel niet
gezegd worden: de plaats van Dr. K u y p e r is en blijve aan de spits der
georganiseerde anti-revolutionaire partij, verder strekt zich zijn gezag nu niet en
nooit meer uit.
Men merke op, hoe ingrijpend de oogenblikkelijke gevolgen van deze
onbarmhartige ontzegging van alle aanspraak op het opperkommando eener verbonden
rechterzijde moesten zijn. Dit eene toch was uit heel den beurtelings stillen en
openlijken strijd bij de tusschentijdsche verkiezingen tusschen
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L o h m a n en K u y p e r gevoerd, wel duidelijk gebleken dat de gewezen ‘premier’
niet anders in de actieve politiek d.i. in de Tweede Kamer wil terugkeeren dan als
erkend hoofd van de coalitie van voorheen. Op dezen eisch liet hijzelf zijn verkiezing
in Sneek afstuiten. Daaraan is klaarblijkelijk ook zijn weigering om ten tweede male
als kabinetsformateur op te treden, toe te schrijven, nadat hij, gelijk De Nederlander
liet verluiden, hiertoe door Mr. H e e m s k e r k ‘in de gelegenheid was gesteld.’ En
daarop zal naar zich op dit oogenblik laat aanzien, nog iets anders van beteekenis
afstuiten.
Nu Mr. H e e m s k e r k het ministersambt aanvaardt, komt de Kamerzetel voor
Sliedrecht vacant. Men sprak er reeds van dat Dr. K u y p e r dien zou gaan bezetten
om als leider der regeeringspartijen, onder een bevriend ministerie, in de Kamer
terug te keeren. Aangenomen, gelijk ik doe, dat hij slechts zóó dien terugkeer wenscht,
moet het oordeel van De Nederlander, geveld in de crisis-dagen zelven, dit plan in
de geboorte gesmoord hebben. En zoo zal vermoedelijk Dr. K u y p e r opnieuw
geduld hebben te oefenen, ziet hij opnieuw zijn rentrée triomphale na den val van
1905 verschoven naar een onzeker tijdstip in een onzekere toekomst.
Ik neem aan dat zijn wetenschappelijke studiën en het componeeren van het tijdens
en na zijn reis bijeengegaarde wereldzee-materiaal, Dr. K u y p e r de politieke rust
aanmerkelijk verzoeten. Maar - ik zie ook, dat De Standaard nog nooit in bewogen
dagen een zoo bedenkelijke onvastheid vertoonde als in den jongsten crisistijd en
dat niet meer, gelijk voorheen, van dat hoofdkwartier uit de bevelen worden gegeven,
waarnaar de bewegingen der troepen zich richten.
Ietwat ironisch doet het aan, dat Dr. K u y p e r zelf voor zijn grooten tegenstander
het bewijsmateriaal is komen aandragen, waarmede deze zijn oordeel in 't openbaar
kon bevestigen. De twee ‘ingezonden stukken’ in De Standaard, aan Prof. F a b i u s
gericht, waren al wat De Nederlander nog noodig had om het vonnis over Dr.
K u y p e r 's beleid op de publieke plaats aan te plakken. De heer F a b i u s
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zweeg tot nog toe, maar al spreekt hij straks ook nog zoo luid, de heer F a b i u s is
een lid dat de anti-revolutionaire partij, wanneer de hoofdman het gebiedt, met een
forschen druk, gelijk K r u g e r eens zijn duim, zal kunnen afsnijden. De heer
L o h m a n wachtte eertijds op zulk een operatie niet, doch sneed, lange jaren reeds
geleden, zichzelven af van de partij en uit dit afgehouwen lid werd sedert een krachtig
lichaam.
Een hoogst belangrijk staatkundig proefjaar gaan wij thans tegemoet.
De roomsch-katholieke pers moge nog zoo zeer aandringen op principieele
christelijke politiek, op een besliste hervatting van den K u y p e r -koers ook zonder
K u y p e r aan het roer, het is op zijn minst aan twijfel onderhevig of Mr.
H e e m s k e r k en de ministers (ook de roomsch-katholieke) waarmede hij zich
omringt1), voor dien drang in werkelijkheid zullen zwichten. Ik kan niet aannemen,
dat hij en zijn mede-bewindslieden de regeeringstaak op zich hebben genomen met
vooruitzichten die niet verder strekken dan een jaar; het moet naar mijn meening
zijn, met de berekening dat de eerstvolgende algemeene verkiezingsstrijd het
voortbestaan van hun kabinet en de uitvoering van hun program tot inzet zal hebben.
Welnu, geeft men zich daarvan rekenschap, dan ziet men in van hoe groot belang
een rustig en het land bevredigend beloop van den thans ophanden zijnden proeftijd
voor het nieuwe ministerie zijn

1) Noot bij de correctie toegevoegd. - Het ministerie is, naar de Staatscourant van 11 Februari
berichtte, samengesteld als volgt: Buitenlandsche Zaken: D e M a r e e s v a n
S w i n d e r e n ; Justitie: N e l i s s e n ; Binnenlandsche Zaken: H e e m s k e r k ; Marine:
W e n t h o l t ; Financiën: K o l k m a n ; Oorlog: S a b r o n ; Waterstaat: B e v e r s ; Landbouw,
Nijverheid en Handel: T a l m a ; Koloniën: I d e n b u r g .
De ministers van Binnenlandsche Zaken, Landbouw en Koloniën behooren tot de
anti-revolutionaire partij; die van Justitie, Financiën en Waterstaat tot de roomsch-katholieke.
De ministers van Buitenlandsche Zaken, Oorlog en Marine dragen geen politiek etiket;
eerstgenoemde schijnt sinds kort tot de christelijk-historische partij te zijn toegetreden,
laatstgenoemde gaat uit het vorige ministerie in het nieuwe over.
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moet. Natuurlijk zal den vrienden die luid om Kamerontbinding roepen, toegevoegd
worden dat de Regeering niet zal aarzelen tot toepassing van dit middel over te gaan,
zoodra de Tweede Kamer haar door een daad daartoe noopt. Maar Mr. H e e m s k e r k
zal wel evenmin als de schrijver dezer regelen zulk een daad van de tegenwoordige
Kamer verwachten en in de Eerste zal zijn kabinet een meerderheid vinden straks
even willig als zij tot nu toe luimig was.
Ook voor de nieuwbakken ‘oppositie’ breekt een hoogst gewichtig jaar aan. Minder
voor die groepen der linkerzijde, die, nu zij uit het bewind zijn gedrongen, haar
gansche politieke actie zullen richten op het ‘algemeen kiesrecht,’ dat is, concreet,
de vermeerdering van een kiezerskorps van 700.000 man met omstreeks 50 procent.
Hun naaste doel kan slechts de val van een ministerie zijn, waarvan zij de vervulling
van dien oogenschijnlijk alles beheerschenden wensch niet hebben te verwachten.
Maar anders staan de gematigde elementen der linkerzijde ervoor, hetzij ze tegen
alle kiesrechtuitbreiding gekant zijn hetzij ze die hervorming beschouwen als eene
welke met andere en geenszins als een maatregel van eminent belang, mettertijd aan
de orde komen en hunnerzijds voorwaardelijke medewerking vinden zal. Deze
kunnen, na de ervaring der laatste jaren, niet ab initio vijandig staan tegenover een
ministerie, enkel omdat het uit de rechterzijde voortkwam. Hun houding zal bepaald
worden door het ministerieele beleid, te toetsen aan hun eigen beginselen en
staatkundig streven.
Ten slotte nog een vraag, voor de naaste toekomst van groot gewicht.
Is door den val van het blanco-artikel-kabinet de Grondwetsherziening van de
baan? Zal zij niet eer op het regeeringsprogram verschijnen, voor een
Kamermeerderheid van democraten, vrijzinnige en andere, de macht zal bezitten
haar daar opnieuw te stellen?
Het komt mij waarschijnlijk voor dat een regeeringsvoorstel tot herziening der
Grondwet zich zóó lang niet
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zal laten wachten.1) Het is mogelijk, dat het nieuwe kabinet het niet dadelijk
aankondigt; onmiskenbaar bestaat in en tusschen de rechtsche groepen over de
urgentie, laat staan den inhoud van zulk een voorstel allerminst eenstemmigheid.
Maar indien, gelijk ik hoop en verwacht, de toeleg van booze machten zoo rechts als
links niet zal gelukken om de algemeene verkiezingen opnieuw over te leveren aan
de heerschappij der verfoeilijke politieke antithese, dan zal geen enkele partij het
aandurven een strijd voor het onveranderde behoud der Grondwet daarvoor in de
plaats te stellen. En die strijd zal niet zijn te ontgaan dan door Grondwetsherziening,
zoo zij niet reeds op het regeeringsprogram mocht voorkomen, te stellen op de
verkiezingsprograms.
Ik aarzel niet te bekennen dat ik een voorstel tot Grondwetsherziening, als het nu
eenmaal komen moet, liever ontvang uit handen van de partijen der rechterzijde dan
uit die der linker-democraten.
Ten eerste omdat voor deze laatsten het meest uitgebreide mannen- en
ongehuwde-vrouwen-kiesrecht het eenige doel der herziening is - na de jongste
vergadering der Liberale Unie (8 Febr.) is daaraan geen twijfel meer mogelijk. Van
die zijde mag belangstelling en inspanning tot het aanbrengen van verscheidene
andere gewichtige veranderingen in de Grondwet - die ik hier kortheidshalve niet
noem - nauwelijks worden verwacht; slechts de kiesrechthoofdstukken houden hun
aandacht gevangen.
Ten tweede, en vooral, omdat de partijen van het allemans-stemrecht verplicht
zijn te komen met een uitersten eisch, welke door alle andere partijen reeds bij den
aanvang beslist zal worden afgewezen. Zij kunnen, na al hun agitatie en beloften,
daarvan niets laten vallen om met deze tot overeenstemming te geraken; dit ware
verraad aan hun zaak, schending van hun gegeven woord. Omgekeerd echter is dit
niet het geval. Aan gematigde voorstellen tot Grondwetsherziening, waarin de
kiesrecht-hoofdstukken

1) De Tijd meldde reeds, dat het program van het nieuwe kabinet zulk een voorstel zou bevatten.
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begrepen zijn, kunnen de voorstanders van allemanskiesrecht medewerking verleenen,
nemende immers dan, hoezeer onvoldaan, wat zij krijgen kunnen.
En op die wijze zou dan een Grondwetsherziening ook nu nog kunnen zijn wat zij
wezen moet om der wille van de rechtvaardigheid en van den landsvrede; een
nationaal werk, waaraan door alle partijen is mede gearbeid en dat de vrucht is niet
van meerderheidsdwang maar van overleg en gezamenlijk beraad.
Heeft niet de oude H e e m s k e r k een werk van dien aard tot stand gebracht?
Den Haag, 8 Februari 1908.
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De Beteekenis van de Tweede Vredesconferentie
Door Jhr. J.C.C. den Beer Poortugael.
Daar is dezen zomer aan een belangrijk stuk wereldhistorie gearbeid in Den-Haag.
Men heeft dat niet begrepen, men begrijpt dat nog niet; er is zooveel dat niet
begrepen wordt en dat men onachtzaam laat voorbijgaan.
Van alle wereldstreken zijn herwaarts gekomen de uitgelezenen van de beschaafde
volken, vertegenwoordigers van bijna alle geconstitueerde Staten der wereld, die uit
naam van hunne Souvereinen vier maanden lang hebben gearbeid aan eene verheven
taak. Zij was om gezamenlijk te overleggen de gewichtigste belangen van de
menschheid, die onderling zoo veel mogelijk in overeenstemming te brengen met
billijkheid en recht, daardoor zeldzamer te maken hetgeen de volken kan verdeelen
en tot geschil kan leiden, en die geschillen, zoo zij mochten voorkomen, zoo mogelijk
vreedzaam te doen beslechten en door dat alles eene bestendiging van den Vrede te
bevorderen.
Die taak was zeer moeilijk.
K a r e l de Vde kon zelfs in zijne kloosterafzondering twee uurwerken niet gelijk
doen loopen. Is het dan te
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verwonderen dat men 45 Staten niet allen gelijkelijk heeft kunnen bewegen en leiden,
om tot stand te brengen alles wat men wenschte en verwachtte? Vijf en veertig Staten,
wier bevolkingen verschillen van rechtsgevoel en rechtsopvatting, die verschillende
tradities en aspiratiën hebben en zeer uiteenloopende belangen, sommige nieuwe
cultuurvolken, andere die eeuwen oud zijn, landen dicht- en andere schaars bevolkt,
Staten met en Staten zonder koloniën, een enkele met een oorlogsvloot die alle
oceanen bedekt, wederom andere die geen enkel oorlogsschip bezitten, - en al die
Staten geroepen om samen te werken, om te oordeelen, aan te nemen en vast te leggen
humanitaire beginselen, waarover nog kortelings door mannen van gezag het
tegengestelde werd geleerd, regels te stellen en te codificeeren, waarover eeuwen-lang
geschil is en zelfs hevige oorlogen zijn gevoerd.
Men verwachtte veel, dwaselijk veel. In de wereldorganisatie gaat de
beschavingsidée gewoonlijk niet met reuzensprongen, maar slechts schrede voor
schrede vooruit. Reuzensprongen maken de oorlogen en de revoluties, die als de
aardschokken en vulkaanuitbarstingen verzwelgen en vernietigen, het goede zoowel
als het kwade, dat zich op hun weg bevindt.
In de conferentie is er door de Statenvertegenwoordigers ernstig en met toewijding
naar gestreefd om veiligheidskleppen aan te brengen en te openen, teneinde die
gevaarlijke uitbarstingen te voorkomen of te beperken; door allen, laat ik liever
zeggen, zeker door verreweg de meesten, in oprechtheid en waarheid, met den vasten
wil om voor hun land en voor de menschheid iets goeds tot stand te brengen.
Dat is niet mislukt, zooals in bitterheid is geschreven, maar dat is gelukt. Ik wensch
dat aan te toonen. Ik geloof dat het noodig is, in het bijzonder voor ons land noodig
is, dat men wete, dat er in het belang van de menschheid in het algemeen, maar zeer
bepaald voor een klein land als Nederland, veel is bereikt, veel meer dan vermoed
wordt door het algemeen, veel meer zelfs dan
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enkelen, die zich er mede ingelaten hebben, bevroeden. Het is noodig dat men zulks
hier wete, omdat men Nederland de eer, de niet genoeg te waardeeren eer heeft
aangedaan, om de beide Vredesconferentiën in Den-Haag te houden en te bepalen
dat ook de derde er over eenige jaren zal bijeenkomen. Men dient dan over de
beteekenis van deze beter begrip te hebben gekregen.
Daar is vreemd over de conferentie geschreven, meestal in ironischen toon, soms
scherp en koud door hen die voor niets gevoelen dan voor hun stokpaardje en blijkbaar
teleurgesteld zijn, als zij daarop niet kunnen gaan rijden.
Zoo begint het eerste van een zestal hoofdartikelen, dat de Nieuwe Rotterdamsche
Courant gewijd heeft aan: De Vruchten der Tweede Vredesconferentie, met een
bedekte beschulging, welke ik niet mag laten rusten op zooveel hoogst
achtenswaardige mannen, die beter verdiend hebben.
Na aanhaling van de hollandsche vertaling van het volgende gezegde van een
‘Fransch wijsgeer - het was L a R o c h e f o u c a u l d -: ‘L'hypocrisie est un hommage
que le vice rend à la vertu, stelt hij, met het oog op de conferentie, de vraag ‘of uit
een ethisch oogpunt de cynische goedkeuring van het kwaad niet misschien nog de
voorkeur verdient boven de gehuichelde bevordering van het goede.’
Gehuichelde! Is er dan gehuicheld? Mogelijk door enkelen, zeker niet door velen,
voorzeker niet door de meesten.
Niet door C h o a t e , de welsprekende 75er van de Vereenigde Staten, de
voorvechter voor verplichte arbitrage, die zijne schitterende improvisaties met den
gloed der overtuiging en met tintelend vernuft uitsprak, of door diens landgenooten
de waardige gezant H i l l en de joviale S c o t t , die zich uitgesloofd heeft voor het
permanente ‘Cour de Justice arbitrale.’ Niet door den concilianten B o u r g e o i s ,
het tegendeel van het huichelaarstype, noch door d ' E s t o u r n e l l e s d e
C o n s t a n t , altijd in de weer als apostel voor arbitrage; ook niet door R e n a u l t ,
den altijd-doorarbeidenden, wien voor huichelarij geen tijd overgebleven zou
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zijn, ook al zou hij hebben gewild. Zeker niet door den geleerden R u y B a r b o s a ,
den mond in 't vaal-bleek gelaat overdekt door een zwaren knevel, maar de kloeke
taal, die uit dien mond kwam, was niet bedekt, maar duidelijk en onomwonden; de
oogen flitsten en groot werd die kleine man in de schatting van die hem aanhoorden,
te midden van de wereld-vertegenwoordigers, als hij de beschuldiging afwees van
politiek te mengen in zijne rede, of opkwam tegen de achterzetting van zijn land, het
te laag gestelde groote land Brazilië, welks uitstekende eerste vertegenwoordiger hij
was. Niet door T r i a n a van Columbië! Wie in deze korte ineengedrongen, donkere
figuur, wiens stem, voor recht, gelijkheid en vrede, als een bazuin door de hooge
gewelven van de Ridderzaal schalde, een huichelaar ziet, moet wel een vreemdsoortige
bril hebben opgezet, of er zit onhelder vocht achter de lens van het oog.
Ook niet door P e n a of L a r e t t a , die zoo mooi hun woord tot daad hebben
gemaakt, door het verplicht arbitragetractaat van Argentinië met Italië tijdens de
conferentie af te sluiten. Met waar genoegen zie ik terug op een lang gesprek, dat ik
met L a r e t t a , gewezen Minister van Buitenlandsche Zaken, na een feestmaal in
het Palace-Hotel heb gevoerd, waarin hij mij, toen nog in vertrouwen, het plan van
dat tractaat mededeelde, en op de geestdrift, waarmede hij zeide dat hij had
voorgesteld, dat men onze Koningin zou uitnoodigen den sur-arbiter te benoemen.
Dàt, de Koningin van het gezegende land, waar de Vredesconferentie werd gehouden,
dáár de eer laten van de plaats van het tractaatsluiten, op een oogenblik dat er voor
de verplichte arbitrage zooveel moeite werd gegeven, deed hem, als in Cyrano de
Bergerac, met verrukking uitroepen: Quel geste!
Neen, ook Graaf To r n i e l l i , de vertegenwoordiger van Italië te Parijs, die mede
dat tractaat hielp tot stand brengen, is geen huichelaar. Onder de zware, grijze
wenkbrauwen was er gloed in zijne onder het hoog gewelfde voorhoofd diepliggende
doordringende oogen, toen deze ‘doyen’ der ambassadeurs te Parijs - nadat door mij
in
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een der zittingen met klem was betoogd, dat men een ingezetene van een bezet land
niet mocht dwingen den vijand tot gids te dienen en inlichtingen te geven, die hem
zouden maken tot een verrader van zijn eigen vaderland, verachtelijk in de oogen
van ieder man van eer en van zichzelf, - naar mij toetrad, mij de hand schuddende
zeide, door die woorden getroffen te zijn geworden, ook omdat men die in den
tegenwoordigen materialistischen tijd zoo zelden hoort en hij ze bijna letterlijk in
zijne jeugd op een der slagvelden door een hoog bevelhebber, dien hij noemde, maar
wiens naam mij is ontschoten, had hooren uiten. Zóó spreekt geen huichelaar.
Evenmin de levendige, onstuimige G u i d o F u s i n a t o , mijn oude kennis van
het ‘Institut de droit international’, de voorzitter van 't ‘Comité d'examen C.’, of de
gezanten E s t e v a en d e l a B a r r a van Mexico, of de gedelegeerden van Cuba,
d e B u s t a m e n t e = Bestemense, d.i. de beste mensch, zoo als hij is, en de vurige
Q u e s a d a , die tijdens de conferentie zijn werk: Arbitration in Latin America uitgaf
en aan haar opdroeg. Ook niet de goedige en degelijke B e e r n a e r t van België, die
liever tijdelijk weg ging dan zijn verleden te moeten verloochenen, of de vriendelijke
poëtische d ' O l i v i e r a , Portugal's gezant te Bern, mij bijzonder bekend, ook uit
mijne zending op de conferentie te Genève, waar hij den 2en Juli van het vorig jaar
een krachtig pleidooi hield voor de arbitrage. Vooral niet de pittige eerste gedelegeerde
van Portugal, de Markies d e S o v e r a l , de intieme vriend van Koning E d u a r d .
Va n d e S o v e r a l zegt men, dat hij naar Engeland is overgestoken, om den Koning
voor de verplichte arbitrage te winnen, met het gunstig gevolg dat de Britsche
Delegatie hare teruggetrokken, afwachtende houding liet varen en de voorstellen tot
verplichte arbitrage krachtig ging steunen. Met mij sprak hij over de zaak zelve met
vuur en overtuiging, en men heeft slechts de rede te lezen, door hem den 5den October
in de lste commissie gehouden, om te begrijpen dat bij dezen van huichelarij geen
sprake kan
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zijn. Van deze allen kan ik getuigen, omdat ik hen persoonlijk heb leeren kennen en
waardeeren.
Baron M a r c h a l l v o n B i e b e r s t e i n , kolossaal van lichaam, van
bekwaamheid en van invloed, zette zijne opinie voorwaar niet onder stoelen of
banken, evenmin als zijn collega, de tweede vertegenwoordiger van Duitschland,
Dr. K r i e g e , type van een Pruisisch bureaucraat en autocraat, hoogst bekwaam en
zeer gedecideerd met heftig temperament. Hem kan ik echter niet genoeg beoordeelen.
Ik sprak hem zeer weinig. Onze collega, de Minister van Staat A s s e r , sprak hem
daarentegen zeer veel. Die zal hem dus beter kennen. Van een huichelaar, zou ik zoo
zeggen, heeft echter Dr. K r i e g e hoegenaamd niets, meer van een doordrijver, een
man gewoon geraakt dat zijn haan koning kraait, die anderen steeds naar zijn wil zet
en laat doen wat hij verlangt. De bekwame Oostenrijksche gezant de M e r e y en
B e l d i m a n , gezant van Rumenië te Berlijn, waren het openlijk meest zóó eens met
Duitschland, dat zij, als zij tot huichelarij mochten in staat geweest zijn, hetgeen ik
ernstig betwijfel, die verfoeilijke eigenschap waarlijk niet behoefden. Om dat niet
op te merken moest men ziende blind en luisterende doof zijn geweest.
Zal ik van de generaals of zee-officieren spreken? Ik geloof niet dat het noodig is.
Gelukkig. Juristen beschouwen hen gewoonlijk als tweede-hands meubelen, en
beelden zich in dat, al komt er geen greintje wettenkennis bij te pas, zij toch van alles
behalve van zuiver militaire zaken, meer verstand hebben dan deze. Van huichelen
worden zij meestal niet verdacht; daartoe worden zij te weinig toerekenbaar geacht.
Waren de gezanten van Zweden H a m m e r s k j ö l d en van Denemarken B r u n
afgemeten, die van het pas zelfstandig geboren koninkrijk Noorwegen, H a g e r u p ,
bepleitte onophoudelijk de belangen van dien Bebé-staat. Van Nederland, de
gastheer-staat, waar de bakermat van het recht eens stond, zal ik niet spreken.
Wel, ten slotte, van de Britsche Delegatie. De eerste, Sir E d w a r d F r y , de bijna
80-jarige gemoedelijke methodist, zou die een huichelaar hebben kunnen geweest
zijn?

Onze Eeuw. Jaargang 8

405
Dat wil er bij mij niet in. Zeker, die delegatie had over het algemeen iets
gereserveerds; zij gaf, hoe achtenswaardig Sir E r n e s t S a t o w , Lord R e a y , Sir
H e n r y H o w a r d , Sir Ya r d e - B u l l e r enz. mogen zijn, den schijn alsof zij
weinig hun eigen opinie loslieten, alsof hunne instructies hun wat benauwden, maar
toch, ruiterlijk zeiden zij wat hun gouvernement wilde, en in eene latere periode
waren zij minder gereserveerd.
Laat ik verder geen namen noemen. Er zijn reeds vele opgesomd. Dat is geschied
om het onredelijke van de beschuldiging duidelijk aan te toonen. Alleen dit wil ik
nog zeggen, dat ik, - die zitting had in alle vier commissiën en in zeven van de acht
sub-commissiën, die eene menigte vergaderingen heb bijgewoond en een legio
particuliere gesprekken over de conferentie-onderwerpen met de gedelegeerden heb
gevoerd, die scherp heb opgelet en vrijwat heb opgemerkt, dat, hoe volkomen
blaamvrij, niet vatbaar is voor ieders ooren - kan verklaren niet één enkel gedelegeerde
te verdenken van op de conferentie eene valsche, eene gehuichelde rol te hebben
gespeeld.
Wij zullen nu tot het bespreken van de verschillende onderwerpen overgaan.

I. De beperking der krijgstoerustingen.
In zeer ongunstigen zin spreekt de schrijver van voormelde hoofdartikelen over de
houding der conferentie in deze zaak. Evenals de journalist het kwaad door hem
gesticht niet wegpraat, als hij, na zelf den vuigsten laster de wereld te hebben
ingezonden, er gemoedelijk bijvoegt, dat men goed zal doen er niet aan te gelooven,
zoo wordt ook door hem de indruk niet weggevaagd van de scherpe paraphrase op
L a R o c h e f o u c a u l d 's stelling geplaatst, door er aan toe te voegen: ‘Men leide
uit het vorenstaande niet af, dat wij op de ter Vredesconferentie vertegenwoordigde
regeeringen het gezegde toepasselijk achten’, - te minder, omdat hij er dadelijk op
laat volgen dat in 1899
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nog lofredenaars op den oorlog hebben deelgenomen, maar in deze tweede conferentie
van 1907 daarentegen ‘volkomen eenstemmigheid heerschte wat het verderfelijke
van den oorlog en het drukkende van den steeds meer gewapenden vrede betreft.
Niemand kwam in beginsel daartegen op, maar toen het er op aankwam het
Noord-Amerikaansche denkbeeld omtrent de conventioneele beperking der
wapeningen (vroeger door Rusland op den voorgrond gesteld, maar thans losgelaten),
in eenen practischen vorm te gieten, toen was er zelfs niemand, die een bepaald
voorstel in dien geest durfde doen. Even als men in 1899 zich tot een besluit in geheel
platonischen geest had bepaald, deed men het thans ook.’ Na herinnerd te hebben
aan de rede van den eersten gedelegeerde van Groot-Brittannië, waarvan de slotsom
was het voorstel om een besluit te nemen, waarbij de conferentie zou verklaren het
besluit van 1899 te bekrachtigen en dat het met het oog op het voortdurend toenemen
der oorlogsuitgaven in bijna alle landen, hoogst wenschelijk is dat de regeeringen
de ernstige studie van deze quaestie weder opvatten, besluit deze schrijver, dat, al
wil men nu niet aan huichelarij denken, dit toch den indruk geeft van eene
komedievertooning.
Dat oordeel is onbillijk.
Komedie, niets anders dan komedie! zei men ook in 1899 van de toenmalige
Vredesconferentie. Nu is het oordeel geheel anders. Zoo is de wereld.
Een ontwapeningsvoorstel stond in het geheel niet op het program voor deze
conferentie. Het is dan ook niet in behandeling gekomen. Daar was eene goede reden
voor.
Uit de protocollen en uit de officieele uitgave van de Acten der Vredesconferentie
van 1899 blijkt, dat toen van de Nederlandsche gedelegeerden niet één als ik zich
zóó heeft ingespannen om het ontwapeningsvoorstel van Rusland tot een door onze
regeering en velen gewenschten goeden uitslag te brengen. In de sub-commissie, die
de zaak te onderzoeken had, bracht ik erover rapport uit1), persoonlijk heb ik tal van
conferentiën gehouden met den

1) Bijlage van het proces-verbaal der zitting van 22 Juni 1899.
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Russischen kolonel G i l i n s k y , met Sir J o h n A r d a g h , generaal Z u c c a r i van
Italië, kolonel G r o s s v o n S c h w a r z h o f f , later omgekomen in den brand te
Peking, en met den Franschen generaal M o u n i e r . Met innige overtuiging is door
mij verscheidene malen het woord gevoerd1) om de politieke en economische gronden
te ontwikkelen waarom vermindering van de militaire lasten voor de volken mij niet
alleen wenschelijk maar noodzakelijk voorkomt. Langs alle wegen is toen gezocht
tot het doel te geraken. Voorgesteld is vermindering van personeel, het niet
aanschaffen van nieuwe soorten van geweren, of van weder andere kalibers voor
geschut. Ik weet dus uit ondervinding te spreken. Alles was vergeefsch. Telkens
stuitte men op practische en technische bezwaren van dien aard, dat het onmogelijk
bleek tot een rationeel besluit te geraken. De ernstigste en oprechtste pogingen leden
schipbreuk.
Voor een maatregel, die zoo ingrijpend op alle Statenverhoudingen inwerkt en
waarbij zoo veel elementen te pas komen, moeten de omstandigheden gunstig en de
toestanden rijp zijn.
Dat waren zij niet in 1899, dat zijn zij niet geweest in 1907.
De Russische vloot het jaar te voren vernield, de Japansche verdubbeld; de Eerste
Lord der admiraliteit, Lord Tw e e d m o u t h , die even te voren, in April van dat jaar,
officieel verklaart, dat Groot-Brittannië een vloot moet hebben zóó groot, zóó machtig,
dat zij sterker is dan die van twee andere groote zeemogendheden te zamen2).
Groot-Brittannië - dat Portugal tot zich heeft getrokken en dat Spanje, na de
ontmoeting van koning E d u a r d met koning A l p h o n s u s te Cartagena, geheel
op de been helpt om zijne Middellandsche zee-havens tot sterke oorlogshavens te
maken, het geld verkrijgen gemakkelijk maakt om de Spaansche vloot te
herscheppen,3) dat zelf in

1) Zie proces-verbalen van 23 en 26 Juni 1899.
2) Nieuwe Courant van 10 Mei 1906.
3) Na die ontmoeting besloot de Spaansche ministerraad, in April 1907, de begrooting van
marine van 36 tot 50 millioen peseta's te verhoogen en dat bedrag minstens acht jaar te
handhaven. Voorts zullen in de oorlogshavens kolenstations worden ingericht, kazernes
gebouwd, artillerieparken worden gemaakt en de geheele kustverdediging in orde worden
gebracht. (N. Rott. Co. van 2 Mei 1907). Alleen de versterking van de haven van Cadix werd
op 6 millioen gulden geschat en zou in twee jaar tijd door eene Engelsche firma worden
uitgevoerd.
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de Dreadnought's de grootste zee-kasteelen der wereld bezit en dat door zijn
bondgenootschap met Japan in het verre Oosten, in geval van nood, op diens machtige
vloot kan rekenen - dat zou nu gaan voorstellen, dat men bijv. van nu aan alles zou
laten zoo als het is, m.a.w. Duitschland, hetwelk op weg is om later wellicht een
tegenstander te worden, waarmede het ernstig rekening moet houden, zou van nu af
aan zijne tegenwoordige sterkte moeten behouden, d.w.z. de een blijven viermaal
zoo sterk als de andere, de een voor zich verzekeren de voortdurende oppermacht
ter zee, de andere zelf medewerken om voor altijd af te zien daar ook iets te
beteekenen. Dat te doen heeft immers geen gezonden zin.
't Is waar, van dat denkbeeld wordt gesproken alsof het niet zou zijn een Engelsch,
maar een Amerikaansch. Wie een denkbeeld het eerst heeft gehad, is altijd bezwaarlijk
te bewijzen, maar zeker is het dat het Engeland en niet Amerika is geweest dat de
bewapeningsbeperking vóór dat de conferentie begon, te berde heeft gebracht.
Maanden lang is er in de Kabinetten over onderhandeld of die beperking al dan niet
op het tapijt zou komen; maanden tevoren sprak men van Engelands
ontwapeningsfantasie.
Men herinnere zich de zaak. Het Britsche Kabinet met zijn Premier, C a m p b e l l
B a n n e r m a n , is afkomstig uit en steunt op de liberale partij. Onder de liberale
leden van het parlement zijn veel pacifisten, mannen met uitstekende beginselen en
een edel idealisme, maar idealisten hebben bij een warm hart niet zelden geen koel
hoofd. Zij doen meer aan drijven dan aan wikken en wegen. Als drijvers hebben zij
een groot nut, maar voor een staatsman kan het zich-laten-drijven bedenkelijk worden.
En nu had het Engelsche ministerie, door zijn verleden gebonden,
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beloofd de beperking van krijgstoerustingen voor te staan1) en moeite gedaan om dit
punt op de conferentie te doen behandelen. De groote Europeesche Mogendheden
wilden daar echter nu niets van weten. In Maart jl. betoogde de Temps, dat het
Engelsch voorstel wegens zijne onuitvoerbaarheid niet alleen doelloos maar ook
schadelijk was, omdat Engelands opwekking tot eensgezindheid ‘alleen de
internationale tweedracht kon versterken.’ Het blad rekende de goede bedoelingen
van Sir H. C a m p b e l l B a n n e r m a n tot dezulke waarmede de weg naar de hel,
d.i. naar den oorlog, is geplaveid. De Kölnische Zeitung was minder scherp, maar
het in den grond met de Temps eens.
Begin April kon men lezen, dat Engeland ambtelijk aan de Russische regeering
had doen weten, dat het dit vraagstuk in Den-Haag in behandeling wenschte te zien
gebracht, en dat het voorgesteld had het eerst aan de conferentie voor te leggen en
dan naar eene commissie te verwijzen. Die verwijzing werd reeds toen genoemd
eene eervolle begrafenis.
Intusschen heette het dat de Vereenigde Staten, Italië en natuurlijk Japan en Spanje,
bereid waren Engelands voorstel te steunen. Italië, waarmede Koning E d u a r d
onlangs ook op den besten voet was gekomen, stond tusschen dezen en Duitschland
en wenschte bemiddelend op te treden. Wat de Vereenigde Staten betreft was het
opmerkelijk, dat men nog in het laatst van Maart in de New-Yorksche Sun kon lezen,
dat zij binnen kort 25 linie-schepen kant en klaar en twee Dreadnought's in aanbouw
zouden hebben, en voornemens waren dadelijk daarna een aanvang te maken met
eene buitengewone versterking van de vloot in den Stillen Oceaan.
Rusland, het arme Rusland, dat bijna geen vloot meer had en zijn uiterste krachten
moest inspannen om zijne

1) Den 9en Mei 1906 had het Lagerhuis bij acclamatie eene motie van het lid V i v i a n
aangenomen waarin aan het slot werd aangedrongen op het opnemen der quaestie van ‘de
vermindering der krijgstoerusting door internationale overeenkomst op de agenda der
aanstaande Haagsche Conferentie.’ Met die motie had de regeering zich vereenigd.
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ontzaglijke verliezen te boven te komen, kon niet anders dan er tegen zijn. Engelands
voorstel aannemen stond immers gelijk met zijn eigen doodvonnis teekenen. De
Duitsche Rijkskanselier Vo n B ü l o w hield in den Rijksdag, eind April, eene rede,
waarin hij op verzoenenden doch beslissenden toon het Engelsche voorstel afwees.
Van Frankrijk wist men dat het zich de handen niet wilde laten binden. Oostenrijk zoo schreef het officieuse Fremdenblatt, dat met het ministerie van buitenlandsche
zaken van den Ballplatz in nauwe betrekking staat, - zal in de conferentie plannen
steunen die in den zin der humanitaire denkbeelden zijn, mits niet van den beginne
af hoop op succes uitgesloten zij. A bon entendeur demi-mot suffit.
Zoo werd het Mei. De Britsche regeering wist nu, dat een voorstel tot beperking
van krijgstoerustingen op de conferentie niet in beraadslaging zou worden genomen,
maar dat de Mogendheden zich niet zouden verzetten dat het eenvoudig, zonder
verdere beraadslaging, ter sprake werd gebracht.
In het Lagerhuis deed de Minister G r e y dan ook de verrassende mededeeling,
dat de Britsche regeering bereidwillig was om eventueel mede te werken tot
vermindering der bewapening, indien andere Staten daartoe het initiatief zouden
nemen. Dat was bakzeil-halen. Wel verklaarde Lord F i t z m a u r i c e den 25sten Mei
in het Hoogerhuis, dat de regeering weigerde zich het doen van voorstellen te laten
verbieden, hetzij vóór hetzij gedurende de Haagsche conferentie, indien het oogenblik
gunstig was, maar die regeering heeft zeer goed ingezien, dat het oogenblik daarvoor
in geenen deele gunstig was, want zij heeft wijslijk het voorstel niet gedaan.
Men was overtuigd dat de tijd er nog niet rijp voor was, maar om toch iets te doen,
het eenige mogelijke niet na te laten, te getuigen van zijn goeden wil en voor het
goed beginsel, dat vast te houden, het niet verloren te doen gaan, opdat het zou kunnen
worden aangegrepen, zoodra de tijd daar en de omstandigheden gunstig zouden zijn,
heeft Sir E d w a r d F r y namens zijn regeering ver-
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klaard, dat Groot-Brittannië bereid is jaarlijks aan de Mogendheden, die dat ook
zouden doen, de plannen van verderen aanbouw van oorlogsschepen mede te deelen,
met de bedoeling dat de Mogendheden daardoor wederkeerig tot bekrimping zouden
kunnen geraken, en tevens voorgesteld dat de conferentie den bekenden ‘Wensch’
zou uitspreken.
Dit voorstel werd dadelijk ondersteund door de gedelegeerden van de Vereenigde
Staten, van Frankrijk, van Spanje, van Chili en van Argentinië.
Bewijst men niet een vreemdeling in Jeruzalem te zijn en van de geschiedenis der
zaak niets te weten of geen gezond staatsmansinzicht te hebben, door aan huichelen
te denken en het eene komedievertooning te noemen dat de conferentie zich tot dien
‘Wensch’ heeft bepaald? Had men dan liever gezien dat de gedelegeerden der Staten
zich als schoolkinderen hadden gewaagd aan eene taak, waarvan het vruchtelooze
reeds in 1899 duidelijk aan den dag was gekomen, gevaarvol tevens wegens de te
duchten ontstemming van machtigen? Zou men hen aan het vullen van een
Danaïdenvat hebben willen zetten? Zou dat niet met meer recht eene
komedievertooning zijn geweest, welke wellicht in eene tragedie zou zijn geeindigd?
Zelf hebbende een afschuw van den oorlog met al zijne ellende, zelf zijnde een
beslist voorstander van vermindering van oorlogstoerustingen, voor dat doel al mijn
krachten hebbende ingespannen, toen er nog eenig resultaat van te verwachten was,
ben ik even beslist van meening, dat het goed is geweest, dat men zich thans bepaald
heeft tot de Britsche Verklaring en den Wensch.
Vraagt men: Waarom die wensch, waarom niet liever gezwegen? dan ligt het
antwoord in de geschetste omstandigheden. De Britsche regeering, die zich voor hare
partij te zeer had uitgesproken, had dien noodig, en de conferentie, welke het doel
in dien wensch uitgesproken, ten volle beaamde, heeft uit deferentie voor
Groot-Brittannië, - zooals men in het gewoon verkeer, uit wellevendheid, voor
elkander deferentie betoont, - en met sympathie voor de
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zaak zelve, dien aangenomen en niet afgewezen, hetgeen zoo onheusch en weinig
passend zou zijn geweest, dat het van deze hooge vergadering niet ware te verwachten.
Op een der Goudsche kerkglazen staat een Latijnsche spreuk, welke beteekent:
Jaag niet naar het onbereikbare.
De conferentie heeft daarnaar gehandeld.
Groot-Brittannië heeft dan toch - zal men zeggen - gehuicheld, toen het, na zich zelf
sterk gemaakt te hebben, het statu quo voorstelde. Neen, ook dat niet. Rond is het
er voor uitgekomen, dat het ter zee machtiger wilde zijn en blijven dan twee anderen
tezamen. Voor vastelandsche ooren moge dat vreemd klinken, in Engelsche ooren
is dat niets dan wat het overtuigd is dat het rechtmatig toekomt. Een goed
Engelschman meent en is opgevoed in de leer dat Engeland rules the waves, dat het
zijne roeping is om in de wereld te zijn the Paramount power, dat het door God is
voorbeschikt om te zijn de Wereldbeschaver, Dat staat zelfs ergens in den bijbel,
zeide mij met dan meesten ernst eene Engelsche dame aan de Riviera. Dat moge men
nu noemen laatdunkend, hoovaardig, brutaal, zelfgenoegzaam, of wat men wil,
onbetwistbaar schenkt dat fiere zelfbewustzijn eene groote moreele kracht aan een
volk en... huichelen is het allerminst.

II. De verplichte Arbitrage.
Hoe is het met de verplichte arbitrage gegaan?
In 1899 was door een comité van onderzoek voorgesteld om voor eenige genoemde
onderwerpen arbitrage verplichtend te stellen. Duitschland was daar zóó beslist tegen,
dat het, wanneer aan dat denkbeeld gevolg ware gegeven, de op den 29sten Juli 1899
alhier gesloten conventie omtrent de vreedzame regeling van internationale geschillen
niet zou hebben mede onderteekend.
En verleden jaar, in 1906, heb ik het in Genève bijge-
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woond, dat toen op het einde der conferentiën tot het herzien van de Conventie van
1864 voor de zieken en gewonden, laat ik ze noemen die van 't Roode Kruis, de heer
de M a r t e n s , Ruslands eerste vertegenwoordiger aldaar, had voorgesteld om alle
geschillen, welke zich omtrent de uitlegging van deze conventie zouden voordoen,
indien de omstandigheden er zich niet tegen zouden verzetten, te brengen voor het
Permanente Hof van arbitrage te 's-Gravenhage, Duitschland (v o n B ü l o w , gezant
te Bern) daar dadelijk tegen opkwam, er op wijzende dat er eerst, krachtens Art. 56
der Haagsche conventie van 1899, een compromis1) moet bestaan tusschen beide
partijen.
Duitschland werd daarin krachtig ondersteund door zijn trouwen bondgenoot
Oostenrijk-Hongarije (Baron H e i d l e r v o n E g e r e g g , gezant te Bern). Voor
Rusland werd echter een brug gebouwd waarover d e M a r t e n s , zonder capituleeren,
kon terugtrekken. In den tekst van de conventie zelve zou er niets van komen, maar
in de slotakte der conferentie, welke niet geratificeerd wordt, zou de wensch worden
geuit, welke door eene speciale kleine commissie werd geformuleerd, (de H.H. d e
M a r t e n s , v o n B ü l o w, R e n a u l t en mij zelf) om aan dat Hof te 's-Gravenhage,
indien de gevallen en de omstandigheden dit toelaten, alle geschillen te onderwerpen,
welke zich in tijd van vrede ten aanzien van de uitlegging der conventie mochten
voordoen. Reserves dus te over.
Zeer opmerkelijk is dat d e M a r t e n s er toen uitdrukkelijk bij verklaarde: Elk
denkbeeld van verplichte arbitrage moet verdwijnen2) en dat Groot-Brittannië, bij
monde van zijn tweeden gedelegeerde, professor H o l l a n d , van Oxford, (die steeds
voor dat Rijk in politieke quaesties het woord voerde, daar de eerste gedelegeerde,
Sir J o h n A r d a g h , sedert overleden, toen reeds zwaar lijdende was) zich zóó fel
tegen eene algemeen verplichtende arbitrage-

1) Het compromis is, volgens Art. 32 dezer conventie, eene speciale akte, waarin het onderwerp
van het geschil, alsmede de omvang van de bevoegdheid der scheidsrechters duidelijk is
omschreven.
2) Actes de la conférence de révision, p. 230.

Onze Eeuw. Jaargang 8

414
clausule verzette, dat het zelfs dien wensch niet wilde aannemen.
Wat zien wij nu een jaar later in de Tweede Vredesconferentie gebeuren? Nadat
Portugal, op het voetspoor van het comité der Vredesconferentie van 1899 en van
de Interparlementaire Unie, den 16en Juli eene lange lijst van onderwerpen
waaromtrent verplichte arbitrage werd voorgesteld, had ingediend, en de Delegatie
der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, op last van President R o o s e v e l t , met
een uitgewerkt voorstel tot het aangaan van een algemeen arbitrage-tractaat, was
aangekomen1), kwam datzelfde Groot-Brittannië, 't welk zich in Genève hevig tegen
de zoo onschuldige arbitrage-clausule had verzet, in Augustus, nadat het de
Portugeesche lijst had aangevuld, voorstellen, dat bepaald zou worden dat alle
onderlinge juridische geschillen, en in de eerste plaats de quaesties over de uitlegging
van bestaande tractaten, die zich voortaan mochten voordoen en die niet langs
diplomatieken weg hadden kunnen worden geregeld, aan arbitrage zouden worden
onderworpen, onder de gewone reserves, n.m. de voorwaarde dat zij noch de
levensbelangen, noch de onafhankelijkheid, of de eer van den eenen of anderen van
die Staten betroffen en dat zij niet raakten de belangen van andere Staten, welke
buiten het geschil stonden. Het ging zelfs eenige dagen later nog verder. Den 26en
Augustus had generaal H o r a c e P o r t e r verklaard, dat hij van de regeering der
Vereenigde Staten nieuwe instructies had ontvangen, die hem veroorloofden op den
weg van het vergelijk een groote schrede verder te gaan. Volgens een vorig
Amerikaansch voorstel zou ieder der contracteerende Staten zich voorbehouden te
beslissen of de bekende reserves van de eer, onafhankelijkheid en levensbelangen
ter zake dienende waren. Thans stelde Noord-Amerika voor, om in wel 15 gevallen,
welke in eene lijst werden opgenoemd, van die reserves geheel af te zien.

1) Zie de rede van den heer C h o a t e van 18 Juli 1907, 1ste commissie, 1ste sub-comm.)

Onze Eeuw. Jaargang 8

415
Waarschijnlijk leidde dat er toe, dat reeds drie dagen later Groot-Brittannië zijn
primitief voorstel wijzigde en nu voorstelde, dat ieder der contracteerende
Mogendheden de arbitrage zonder reserve zou aannemen voor elk der gevallen, die
op een groot tableau waren vermeld.
Welk een vooruitgang! Engeland, het vorige jaar zelfs den wensch niet willende
aannemen van verplichte arbitrage met tal van reserves voor één dood-onschuldig
geval, en nu, tijdens de conferentie, door den heilzamen invloed van den geest van
samenwerking tot een goed doel, voortgestuwd en geleid om de eerstgestelde reserves
voor eene menigte gevallen over boord te werpen.
Voorzeker waren de politieke omstandigheden in zooverre gunstig, dat Engeland
thans door eene liberale regeering werd bestuurd, die ontvankelijk was voor de milde
gevoelens, welke in deze conferentie heerschten, en waarvan zijne gedelegeerden
niet konden nalaten telkens in hunne rapporten te gewagen.
Op het ministerie S a l i s b u r y met mannen als Lord L a n s d o w n e en
C h a m b e r l a i n , dat tijdens de Eerste Vredesconferentie het bewind voerde, zou
vermoedelijk alles zijn afgestuit.
Verwonderen moet het niet, dat de Engelsch-Amerikaansche ideeën, geënt op het
Portugeesche voorstel, niet grif zijn aangenomen. Ik heb er reeds op gewezen, dat
er tijd noodig is om de beschavingsidée schrede voor schrede vooruit te brengen.
Maar komen doet zij er. Dat moet.
Duitschland bleef op zijn oud standpunt stok-stijf staan. Dit kwam mij niets
onverwacht voor. Tot de Duitsche Delegatie behoorde een man, die zich zeer
bescheiden op den achtergrond hield, Dr. Z o r n , geheimraad en professor aan de
universiteit te Bonn, kundig, eerlijk, maar tot in de nieren behoudend. Hij
vertegenwoordigde Duitschland ook op de Eerste Vredesconferentie alhier, en de
Duitsche Keizer, die van algemeene arbitrage niets moest hebben, was zeer ingenomen
geweest met Dr. Z o r n 's houding op die conferentie, waar deze dat denkbeeld sterk
had bestreden1).

1) Zie zijne rede van 20 Juli 1899, Actes 4e Partie, p. 72.
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Ook op de conferentie te Genève vond ik dien ouden kennis, medelid van het ‘Institut
de droit international’, weder als Duitschlands vertegenwoordiger. Met den Duitschen
gezant, v o n B ü l o w , bewoonde ik hetzelfde hotel en ziende, toen d e M a r t e n s
zijn voorstel tot arbitrage in de conferentie had gedaan, hoe Dr. Z o r n daar druk met
den heer v o n B ü l o w kwam overleggen, zag ik wel op de gezichten en begreep
ik dat d e M a r t e n 's klein arbitrage-plantje in Duitsche aarde niet zou kunnen tieren.
De Portugeesche lijst en het Engelsch-Amerikaansch tableau hadden dus weinig
kans om genade te vinden in de Duitsche oogen van Baron M a r c h a l l en Dr. Z o r n .
En ik moet eerlijk erkennen dat er redenen tegen kunnen worden ingebracht, welke
het begrijpelijk maken, dat men zelfs vóór het beginsel van arbitrage kan zijn en toch
tegen de voorstellen. Baron M a r c h a l l onderwierp die in zijne meesterlijke rede
van 5 October in de lste commissie aan eene scherpe critiek. Als zelf voorstander van
verplichte arbitrage (het is een ambassadeur van Duitschland, die zulks in eene
conferentie verklaart: weder eene schrede voorwaarts!) maakt hij onderscheid tusschen
het individueel systeem en het wereldstelsel. Volgens het eerste reserveert iedere
Staat voor zich de vrijheid om te beslissen met welken anderen Staat hij een verdrag
van verplichte arbitrage wil sluiten. Hij apprecieert, specificeert en preciseert. Hij
doet dat, als er wederzijdsch vertrouwen bestaat, dat het beloofde getrouw zal worden
nagekomen. Bij dit systeem begint men het gebouw op te trekken bij den grond, kiest
eerst een bekend terrein, maakt dat zorgvuldig schoon, zet steen op steen naarmate
er voorraad voorhanden is, en vergroot en verhoogt het gebouw op regelmatige en
soliede wijze.
Bij het wereldsysteem gebeurt - volgens hem - het omgekeerde. Men past de
bouwstoffen niet in het kader, maar men vangt aan met het grootste kader op te
stellen, dat te vinden is, dat van de gansche wereld, en daarna gaat men materiaal
zoeken om het aan te vullen. Men raapt dat op, waar zoowat het toeval het doet
vinden, en geeft het een nummer.
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Dat is de (Portugeesche) lijst. Toen de ‘lijst’ ongenoegzaam scheen, heeft men het
(Engelsch-Amerikaansch) ‘tableau’ uitgevonden. Dat is een toestel 't welk de tractaten
mechanisch sluit. Iedere Staat schrijft zijn naam in een rubriek onderwerpen, om
later, na de ontcijfering van het tableau, te vernemen met welke Staten hij voor de
arbitrage is verbonden. De keus van het onderwerp is vrij, maar de keus der
contractanten is uitgesloten. Baron M a r c h a l l kwam daarmede tot het besluit, dat
het sluiten van een verplicht arbitrage-verdrag niet anders mogelijk is dan met
toepassing van het individueel stelsel; hij kwam vooral met kracht op tegen het
tableau, omdat bij dat mechaniek de geest ontbrak van de overeenkomst, het
noodzakelijk elkander begrijpen.
Voorts hekelde hij de uitdrukking, voorkomende in de beide eerste fondementale
artikelen van het algemeen wereldtractaat voor verplichte arbitrage: ‘De arbitrage
is verplichtend in de geschillen van juridieken aard, vragende: Wat beteekent eigenlijk
juridiek? Men had er op geantwoord dat men daarmede wilde zeggen dat politieke
quaesties uitgesloten waren. ‘Maar’ - ging hij voort - ‘het is volstrekt onmogelijk
om in een wereldtractaat eene scheidslijn te trekken tusschen beide begrippen. Eene
zelfde quaestie kan juridiek zijn in het eene, politiek in het andere land zijn. Er zijn
zelfs zuivere juridische onderwerpen, welke op het oogenblik van een twistgeding
politiek worden. Een onzer meest éminente collega's heeft ons eens bij eene andere
gelegenheid gezegd1) “dat de politiek is de sfeer van het internationaal recht.” Wil
men juridische quaestiën onderscheiden van de technische en economische? Dat is
even onmogelijk. Er volgt uit, dat het woord juridisch alles en niets zegt en voor de
uitlegging geldt hetzelfde. Men heeft gevraagd: wie beslist of eene quaestie in een
geschil juridisch is of niet? Geen antwoord. En toch is dat woord juridisch de spijker,
waaraan men geheel het systeem van verplichte arbitrage met

1) Het was R u y B a r b o s a , eerste gedelegeerde van Brazilië.
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de lijst en met het tableau hangt. Als de spijker niet soliede vastzit, valt alles op den
grond.’
Dan gaat Baron M a r c h a l l verder de lijst na, en bespreekt in beeldspraak het
compromis, als eene deur waardoor ieder, die naar het Hof van Den-Haag wil, moet
passeeren, eene deur met twee sloten, waarvan elk der partijen in twistgeschil een
der sleutels heeft, zoodat men er niet komen kan als niet beiden willen. En als men
door die deur is, kan het nog zijn dat men onverhoeds staat voor eene tweede,
waarboven staat constitutie1) met een wetgevenden wachter er naast, die naar zijn
believen de deur opent of gesloten houdt en over wien het uitvoerend gezag van den
Staat niets heeft te zeggen. Op dien weg zullen wij hem niet verder volgen. Het
vorenstaande was noodig om te bewijzen dat er wel degelijk gegronde redenen kunnen
bestaan, die huiverig maken, om, indien men het om politieke redenen niet absoluut
noodig acht, tot het in stand brengen van zulk een mondiaal verdrag mede te werken,
zelfs al is men principieel vóór verplichte arbitrage.
Die dag van 5 October was een hoogst merkwaardige dag. Aan wie, evenals aan
mij, het voorrecht te beurt is gevallen om deze schitterende rede van Duitschlands
ambassadeur voor de vuist te hooren uitspreken, nadat wij reeds het grondig betoog
van B e l d i m a n , Rumenië's gezant te Berlijn, ook tegen dezelfde voorstellen, hadden
aangehoord, alsmede dat van den ridderlijken Markies d e S o v e r a l vóór de zaak,
en daarna het welsprekend woord van D r a g o uit Argentinië, ook er vóór, moet wel
gevoeld hebben, dat dit een dag was uit duizenden, moet wel in die lange zaal van
het oude Gravenslot, - de zaal, waar het doodvonnis over O l d e n b a r n e v e l t werd
uitgesproken, geheel gevuld met vertegenwoordigers der beschaafde Staten, - gekomen
zijn in den geest die daar heerschte, getuigende van den ernst, waarmede de

1) Hij bedoelt hiermede dat de constitutie van sommige Staten, met name Amerikaansche,
welke aan het uitvoerend gezag slechts een beperkt recht van handelen tegenover vreemde
Mogendheden toekent, een beletsel kan vormen.
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hoogst gewichtige zaken der wereld-maatschappij en der Staten-verhoudingen onder
de oogen werden gezien, zich gedragen gevoeld hebben in de atmosfeer van groote
gedachten, verheven voor een wijle boven de banaliteiten van het gewoon verkeer.
En toen, op den avond van dienzelfden dag, in eene volgende zitting, de Voorzitter
der Commissie, L é o n B o u r g e o i s , die met bewonderenswaardig talent en
toewijding de talrijke vergaderingen had geleid, de dagtaak besloot met eene rede,
waarin hij terugzag op het verrichte en met voldoening wees op de groote vorderingen,
welke de verplichte arbitrage had gemaakt, en het principieel artikel 16a van het
Engelsch-Amerikaansch voorstel onmiddellijk daarop met de groote meerderheid
van 33 Staten-stemmen tegen 5 en 4 onthoudingen, was aangenomen, verliet men in
het late uur de vergadering, voldaan over dezen ‘bewonderenswaardigen dag van
arbeid en van redewisseling,’1) de meesten in de meening dat het algemeen verplicht
arbitrage-verdrag in behouden haven zou aanlanden.
Koud doet het aan en pijnlijk treft het te ontwaren, dat ook over deze behandeling
van de verplichte arbitrage door den schrijver van de bewuste hoofdartikelen even
sceptisch is gesproken als over de beperking van krijgstoerustingen. Ook hier doet
zich volgens hem, hetzelfde verschijnsel voor, waarop hij daarbij wees. Hij komt op
nieuw met zijne tegenstelling van 1899. Toen - daar komt zijne redeneering op neer
- beschouwde men te Berlijn het voorstel, dat gedaan was tot verplichte arbitrage,
als uit den booze en verklaarde zich er pertinent tegen. Nu verklaarden verscheidene
Mogendheden, dat zij geen principieel bezwaar er tegen hadden,... maar dat de zaak,
met het oog op de eigenaardigheden van ieder onderwerp, waarop men haar wilde
toepassen, een speciaal, soms technisch onderzoek eischte en dat, zoolang dat niet
was geschied, de zaak niet rijp was voor beslissing.
Dat standpunt - zegt hij - was ingenomen door

1) Woorden van L é o n B o u r g e o i s .
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Baron M a r c h a l l en ook door den eersten gedelegeerde van Oostenrijk-Hongarije,
d e M e r e y , wiens oppositie alle pogingen, om in de conferentie tot een algemeen
verdrag van verplichte arbitrage te geraken, deed mislukken. En dan volgt weer een
pijnlijke phrase. Neen, zegt hij. - ‘Wij willen geenszins beweren, dat de opposanten
niet uitdrukten, wat zij in werkelijkheid bedoelden, maar tusschen hunne wijze van
bestrijding en die van 1899 bestond zeker een opmerkelijk verschil.’
Met voordacht hebben wij de rede van Baron M a r c h a l l vrij uitvoerig
medegedeeld, opdat men zelf zou kunnen, zien, hoezeer het beweren van den bewusten
schrijver onjuist is. Neen, het standpunt van Baron M a r c h a l l was een geheel ander.
Het speciaal technisch onderzoek was een ondergeschikt punt, waarover hij in de
beslissende rede van 5 October zelfs geen enkel woord heeft gezegd. Hoofdzaak,
zoo vierkant mogelijk uitgesproken, was dat hij zich verzette tegen een algemeen
mondiaal tractaat van verplichte arbitrage, maar dat hij, principieel voorstander zijnde
van arbitrage, was voor het sluiten van verplichte arbitrage-verdragen, individueel
met verschillende Staten.
Ook in zijne rede van 23 Juli in de sub-commissie, toen de Duitsche delegatie voor
het eerst over dit onderwerp sprak, heeft Baron M a r c h a l l datzelfde standpunt
ingenomen en slechts geheel op het laatst, met enkele woorden, de technische
bezwaren aangeroerd, terwijl Dr. K r i e g e , in zijne rede van 6 Augustus, van dat
standpunt geen haar afweek en over technische quaestiën niet sprak.
Zelfs geen schijngrond bestaat er dus om de Duitsche gevolmachtigden of hunne
regeering inconsequentie of erger ten laste te leggen.
Verwonderlijk dat de schrijver dat doet en daardoor blijk geeft, het verschil van
standpunt niet te hebben ingezien, dat aanmerkelijk is.
Men heeft den draak gestoken met de Portugeesche ‘lijst’ en met het Engelsch
‘tableau’ en beweerd, dat om nietige zaken, als daarop staan, nooit oorlog zal worden
gevoerd.
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Daarmede doet men verkeerd. De algemeen verplichte arbitrage is eene geheel nieuwe
zaak en met nieuwe zaken moet men behoedzaam-aan beginnen. Niet ineens moet
men met het allerergste aankomen. Dan schrikt men de volken af. Deze moeten er
eerst mede vertrouwd worden. Men moet er hen gaande-weg aan wennen.
Langzamerhand kunnen daarna de onderwerpen worden uitgebreid met meer ernstige,
totdat men er toe kan komen de meest ernstige er zelfs in te begrijpen. Evenals de
molenaar van Sanssouci tot F r e d e r i k d e n G r o o t e zeide: Er zijn nog rechters
te Berlijn, moeten de volken er geleidelijk toe gebracht worden, om bij hunne
onderlinge geschillen te zeggen: Er zijn nog rechters in Den-Haag.
Bovendien, zoo heel onbeduidend zijn die geminachte onderwerpen van het
‘tableau’ niet. Er staan o.a. op alle zaken betreffende het internationaal privaatrecht,
en, wat van veel meer belang is, de uitlegging van tractaten en conventies. Ik herinner
aan het gebeurde daaromtrent in Genève in 1906. Bij die tractaten gaat het meestijds
om belangen. Het kunnen bijv. zijn quaestiën over de uitlegging of toepassing van
ons tractaat met Duitsche Rijn-oeverstaten over de zalmvisscherij, of over het
Rijn-tractaat zelf, alles wat de scheepvaart betreft, zelfs omtrent de door Pruisen
gewenschte tolheffing op den Rijn. Voorwaar, geen onschuldige zaak.
Duitschland stond in zijn verzet niet alleen.
Het had zijne oude bondgenooten Oostenrijk-Hongarije en Italië, en daarbij kwamen
nieuwe helpers: Rumenië, met het oog op Turkije, en België.
Graaf To r n i e l l i , van Italië, had op dit punt eene lastige taak. Zijne inclinaties
waren voor het Engelsch-Amerikaansche voorstel, maar op het laatst kon hij den
bondgenoot niet in den steek laten, en moest hij wel, wegens de politiek van zijn
land, met dezen stemmen.
De invloed van Baron M a r c h a l l was dus groot. Kenschetsend is hetgeen een
der gedelegeerden daaromtrent aan W i l l i a m S t e a d heeft medegedeeld. De
Engelsche
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delegatie had eenige andere uitgenoodigd tot het houden van eene bijzondere
vergadering om te beraadslagen over het teekenen eener verklaring tot het onderling
afschaffen van de contrabande. Er stond een armstoel als zetel voor hem die zou
voorzitten. Deze werd het eerst aangeboden aan Graaf To r n i e l l i , die voor deze
eer bedankte, toen aan den heer M e r e y v o n K a p o s - M è r e , die haar eveneens
afsloeg. Rechts ging To r n i e l l i , links M e r e y zitten, de armstoel bleef ledig,
‘maar’ - zeide de vriend van S t e a d - ‘het was mij of ik voortdurend de planeerende
figuur van Baron M a r c h a l l daar zag zitten, beider daden controleerend.’
‘Op Rumenië’ - schrijft S t e a d -‘kon Duitschland rekenen, alsof Koning K a r e l
een gemediatiseerde souverein en de heer B e l d i m a n een lid van de Duitsche
delegatie ware geweest, maar niemand had gedacht dat België de trouwe volgeling
van zijn Duitschen buurman zou zijn geworden. Het gerucht schrijft dezen
buitengewonen band toe aan Koning L e o p o l d 's begeerte om vrienden te krijgen
in Berlijn, wegens zijn angst voor eene hem niet convenieerende internationale
interventie in den slecht geadministreerden Congo-Staat. Zeker is het dat Duitschland
en België, alsof zij één Staat waren, omtrent de verplichte arbitrage in alle phases
tegen stemden. M. B e e r n a e r t , in ongenade, ging naar Brussel terug, de
vertegenwoordiging van België in handen latende van Baron G u i l l a u m e , die in
de conferentie wegens zijne vereering van den Keizer, bekend was als G u i l l a u m e
D e u x . Ook Griekenland was een van de jongere volgers van Duitschland.’
Op zeer diplomatieke wijze kwam Oostenrijk-Hongarije in dezen Duitschland ter
hulp. Niet bot-weg rechtstreeks, dat zou te geprononceerd zijn geweest, maar
zijdelings, voor velen onmerkbaar. Waar het bleek dat eene aanmerkelijke meerderheid
zich voor het ‘mondiaal’ verdrag zou verklaren, werden, om het tegen te houden,
twee middelen aangegrepen, welke in zulke gevallen goeden dienst plegen te doen:
excepties en verdaging.
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Reeds in eene vroegere periode der maandenlange beraadslagingen, den 26sten
Augustus, had M e r e y het nemen van een besluit in overweging gegeven, waarbij
verklaard zou worden dat eenige bepaald aangewezen onderwerpen vatbaar waren
om zonder eenige reserve aan verplichte arbitrage te worden onderworpen, met name
de geschillen over de uitlegging en toepassing van sommige conventies, maar dat,
daar de meeste onderwerpen van verschil een meer of min technisch karakter hebben,
elke beslissing over den omvang en de voorwaarden van zoodanige arbitrage door
eene studie moest worden voorafgegaan, welke, daar zij speciale kennis en
ondervinding vordert, niet van de competentie was dezer conferentie en aan experts
diende te worden toevertrouwd. Daarom moest de conferentie de Regeeringen
uitnoodigen de quaestie van de verplichte arbitrage ter hand te nemen na het sluiten
der conferentie. Deze studie zou op een bepaalden datum moeten zijn geëindigd,
waarna de Mogendheden elkander de onderwerpen zouden mededeelen, waaromtrent
zij bereid zouden zijn tot verplichte arbitrage.
Verdaging alzoo! Aan den machtigen invloed van het samenzijn, van het gemeen
overleg, aan de openbare behandeling moest deze zaak worden onttrokken en
overgebracht naar de stille ambtelijke cabinetten der verschillende hoven en
republieken, om daar te gelegenertijd in studie of niet in studie te worden genomen.
Dat was de M e r e y 's doel. Het was duidelijk dat Staten, welke tegen een mondiaal
verdrag waren, bijv. Duitschland, niets van zich zouden doen hooren, tenzij jegens
een Staat, waarmede zij ook anders een arbitrage-verdrag zouden hebben aangegaan,
en dat M e r e y 's voorstel dus feitelijk neerkwam precies op hetgeen Duitschland
wilde: facultatief aangegane individueele verdragen en geen mondiaal verdrag.
De excepties werden den 10den October door M e r e y in 't midden gebracht. Zij
waren, dat de quaestie niet op het Russisch programma was gebracht, dus niet was
eene van eerste beteekenis, dat het volstrekt niet erg zou
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wezen als zij nu niet werd beslist, en dat, daar het Engelsch-Amerikaansche voorstel
tot verplichte arbitrage wel met eene groote meerderheid, maar niet met algemeene
of bijna algemeene stemmen was aangenomen, en zulks voor alle voorstellen, welke
van de commissiën de conferentie bereikten, werd vereischt, dat voorstel dus van de
baan was.
Die dag van den 10den October was voor de arbitrage-zaak mede hoogst gewichtig,
maar aan het schetsen van het verder verloop van de zitting der 1ste commissie op
dien dag wensch ik eene korte beschouwing vooraf te doen gaan.
Reeds heb ik er op gewezen, dat er van het standpunt van Duitschland, een machtig
Rijk, dat meer dan een half millioen soldaten en eene krachtige vloot achter zich
heeft, wel wat voor te zeggen is, om niet te voren zich te verbinden, in geschil over
tal van onderwerpen met alle of bijna alle Staten van de wereld, zich onvoorwaardelijk
te onderwerpen aan eene scheidsrechtelijke uitspraak, en zich te onthouden van de
lust om, evenals B r e n n u s , het oorlogszwaard in de weegschaal te leggen, als het
zelf vermeent in zijn recht te zijn.
Maar er zijn hoogere overwegingen. Evenmin als Keizer W i l h e l m zich thans
behaaglijk zou gevoelen te midden van de ruwe drinkgelagen van den Grooten
Keurvorst, evenmin gevoelen de werkelijk beschaafden dezer eeuw iets voor de
beslechting van de geschillen der volkeren door het ruw geweld.
De tijden der Godsgerichten zijn voorbij. Om eene R e b e c c a te beschermen
treedt men niet meer als I v a n h o e in het strijdperk. Niet meer, als toen R i c h e l i e u
met forsche hand een eind moest maken aan de fanfaronades van mousquetaires en
cadetten, speelt men thans nog met menschenlevens. Vuistgevechten, messentrekken
en duels, vroeger bewonderd, worden thans meer en meer veroordeeld. Zelfs in de
rooverstreken van Corsica en Calabrië geraakt de Vendetta in onbruik, nu ook daar
beter recht te verkrijgen is. Personentwisten worden onder beschaafden niet meer
beslecht op eigen hand door geweld, maar door
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nationale rechtbanken. Dezelfde hoogere ontwikkeling van het rechtsgevoel der
volken dringt er met onweerstaanbare kracht heen, dat de volkerengeschillen niet
meer door het dom en redeloos wapengeweld zullen worden uitgemaakt, maar, in
plaats van door die brutale kracht, door internationale rechtspraak.
Daarbij is de afschuw voor den oorlog algemeener geworden, naarmate de helsche
werktuigen tot vernietiging van menschenlevens volmaakter zijn uitgedacht en de
ridderlijkheid van den strijd van voorheen geheel verdwenen is, om plaats te maken
voor mechanische slachterij in het groot.
Over de bezwaren, die aan verplichte arbitrage verbonden zijn, of die men zich
voorstelt dat er zijn, moet men dus heenstappen om aan het oneindig grooter bezwaar,
de ontzettende oorlogsramp, te ontkomen. Het is beter, een wellicht niet in allen
deele volmaakt rechtsmiddel ter hand te nemen dan het meest onlogische dat denkbaar
is; beter, zich in het ergste geval bloot te stellen aan eene geringe schade, dan zijn
mogelijken ondergang te gemoet te gaan. Geldt dit voor alle Staten, zoowel voor
groote als voor kleine, voor groote als Frankrijk,1) Groot-Brittannië, de V.S. van
N.-Amerika, China2) die allen zich voor een mondiaal verdrag verklaarden, zoo veel
te meer voor de kleine, de zwakke, omdat voor deze het groot belang van zelf behoud
erbij komt, daar deze niet over eene machtige vloot te beschikken hebben, en wanneer
zoodanige Staat, zoo als met Nederland het geval is, een groot en kostelijk, maar
tevens zeer kwetsbaar koloniaal bezit heeft, waaruit tal van internationale
moeilijkheden kunnen ontstaan, dan zou het voor zulk een Staat voorzeker van het
allergrootst belang zijn geweest, dat het algemeen verplicht arbitrage-verdrag hier
tot stand ware gebracht.
De meesten hebben dit ook begrepen. De delegatie van Noorwegen (L a n g e )3)
had instructies om elke poging tot

1) Zie de rede van d ' E s t o u r n e l l e s d e C o n s t a n t , v. 19 Aug. in Comité A en de rede
van den voorzitter der commissie, L é o n B o u r g e o i s .
2) Zitting v. 5 October, rede van den ambassadeur L o u T s e n g T s a n g .
3) Verklaring van den heer L a n g e in de zitting v. 18 Juli 1ste Comm. 1ste sub. comm.
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het meer verplichtend en uitgebreid maken der arbitrage te ondersteunen, Zweden
(H a m m e r s k j ö l d ) was voor geleidelijke automatische uitbreiding, en had zelfs,
in zijn Juli-voorstel, de eer uit de gewone drie reserven weggelaten.1)
Deneraarken (B r u n ) verklaarde te zullen stemmen voor de verst strekkende
voorstellen,2) Servië (M i l o v a n o v i c h ) toonde zich voortdurend een warm
voorstander, had in die richting zelf in Juli een voorstel ingediend en bestreed alle
opgeworpen excepties.3)
Alle Zuid- en Midden-Amerikaansche Staten waren voor het sluiten van een
mondiaal arbitrage-verdrag.
Wanneer dat niet is gebeurd, dan ligt de schuld minder aan Duitschland en aan
Oostenrijk, van wie griffe toetreding niet was te verwachten, dan aan anderen die
met deze machtigen medegingen, wier daden, bewust of onbewust, veel minder in
overeenstemming waren met hunne herhaalde sympathie-betuigingen over arbitrage,
dan die van deze beide landen, welke men ten onrechte verdenkt van valsche, althans
vreemde houding. Gesteund werden deze door enkele andere delegatiën, door voet
te geven aan het beweren - één der excepties - dat, om een voorstel voor de conferentie
te brengen, unanimiteit of bijna-unanimiteit een vereischte is, en door mede te werken
om M e r e y 's bliksem-afleider te helpen plaatsen.
Alleen, geheel geïsoleerd, hadden zelfs Duitschland en Oostenrijk het niet
volgehouden tegen de overige gansche wereld. Een Staat kan zich een tijdlang
afscheiden en terughouden, maar vroeg of laat wordt hij door den drang der
gebeurtenissen genoopt om zijn isolement prijs te geven en zich aan te sluiten bij
andere volkeren. Dat leert de geschiedenis. - Groot-Brittannië heeft in 1899 de
Verklaring omtrent het niet gebruik maken van bedwelmende gassen en van de z.g.n.
dum-dum kogels niet willen mede onderteekenen: in de tweede vredesconferentie
heeft, in de volle zitting

1) Zitting v. 6 Augustus en Comité A.
2) Zitting van 5 October, 1ste Commissie.
3) Zitting v. 5 October 1ste Commissie.
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van 17 Augustus, Sir E d w a r d F r y verklaard dat Groot-Brittannië ze nu volkomen
aanneemt; Spanje, dat tot de Verklaring van Parijs van 1856 omtrent de afschaffing
van de kaapvaart niet had willen toetreden, verklaarde in de zitting van 27 September
dierzelfde conferentie zich er bij aan te sluiten.1) Dat zelfde verklaarde toen de gezant
d e l a B a r r a voor Mexico.
Den eisch van unanimiteit thans nog vol te houden schijnt te toonen dat men zich
te veel denkt in vroegere toestanden, niet los kan maken van verouderde denkbeelden.
De diplomatie moge niet gaarne afwijken van sommige aangenomen regelen en
precedenten, zij dient toch hare handelingen en gedragsregelen aan te passen aan de
veranderde toestanden. Vroeger had unanimiteits-eisch goeden zin, bij conferentiën,
waaraan gewoonlijk een zeer beperkt getal Staten deelnamen. Daar kon unanimiteit
meestal licht worden verwezenlijkt, maar dikwerf niet meer nu, als er 45 te zamen
zijn. Ontegenzeglijk is het altijd een voordeel, wanneer zij kan worden verkregen,
en geeft zij aan eene overeenkomst eene groote moreele kracht, maar dat is geen
reden om eene conferentie geheel te laten vallen, als unanimiteit onbereikbaar blijkt.
En ‘bijna-unanimiteit’ is een onding, is onlogisch, eene onjuridische gedachte,
missende scherpe omlijning. Wat is bijna? Drie, vier of vijf stemmen tegen? De een
zal ja zeggen, de andere neen. Men maakt dus de beslissing afhankelijk van eene
willekeurige appréciatie van verschillende personen. Vier, vijf of negen tegen, dat
zal vermoedelijk niet bijna-unanimiteit worden geacht op een totaal van 10 tot 25,
mogelijk wel op een van 30 tot 40, weder met meer waarschijnlijkheid op een van
50 tot 60. Maar zekerheid ontbreekt. Bovendien wie is geroepen of bevoegd om het
uit te maken? Welke Staat kan hiertoe als rechter optreden? Immers geen enkele.
Ten onrechte beweert men dat unanimiteit of bijna-unanimiteit gevorderd wordt,
omdat elke Staat vrijwillig moet

1) Bij monde van Z. Exc d e V i l l a U r r u t i a .
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handelen, en in het internationaal recht eene minderheid niet gedwongen kan worden
iets te doen door eene meerderheid. Dat laatste is volkomen juist, maar is het niet
onlogisch, onjuridisch, dat eene meerderheid door eene minderheid gedwongen kan
worden iets te laten? Dat heeft thans plaats gehad. Eene meerderheid van 33 Staten,
welke het algemeen verplicht arbitrage-verdrag wilde, heeft er niet toe kunnen geraken
door negen andere tegenstemmers, en haar is hierin dus feitelijk door deze de wet
gesteld. Dat is geen gezonde toestand. Om niet voor het dwaze te komen staan dat
op eene Wereld-Conferentie twee of drie Staten of mogelijk één Staat - groot of klein
is hetzelfde - alles of althans een gewichtigen vooruitgang voor de menschheid zou
kunnen tegenhouden, ligt het voor de hand dat eene conventie eenvoudig worde
gesloten door de Staten, die vóór hebben gestemd met openstelling voor de anderen
om later te kunnen toetreden... dat zij ook wel doen zullen. In dit geval waren de
Vereenigde Staten v.N. Amerika, Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, China,
Columbia, Cuba, Denemarken, de Dominikaansche Republiek, Ecuador, Spanje,
Frankrijk, Groot-Brittannië, Guatamala, Haïti, Mexico, Noorwegen, Panama,
Paraguay, Nederland, Peru, Perzië, Portugal, Rusland, Salvador, Servië, Siam,
Uruguay, Venezuela en Zweden, die den 7en October vóór het
Engelsch-Amerikaansche voorstel hebben gestemd, - Duitschland, Oostenrijk, België,
Bulgarije, Griekenland, Rumenië, Zwitserland en Turkije tegen, terwijl drie andere
Staten, Italië, Japan en Luxemburg zich van stemming onthielden, - eene
eerbiedwaardige meerderheid voorwaar.
Reeds in de volgende vergadering, die van 9 October, zou een bewijs geleverd
worden van hetgeen door mij omtrent de unanimiteit is aangevoerd. De Russische
gedelegeerde d e M a r t e n s kwam met een conciliatie-voorstel. Ook hij begon met
voor op te stellen dat het Engelsch-Amerikaansche voorstel dat wel een meerderheid,
maar geen unanimiteit verkregen had, niet in eene conventie kon worden opgenomen.
Hij stelde nu voor, dat in een bijlageakte, gevoegd bij de conventie, alle gevallen
zouden worden

Onze Eeuw. Jaargang 8

429
opgenomen waaromtrent men verplichte arbitrage wilde, welke akte alleen van kracht
zou zijn voor de Mogendheden die ze zouden teekenen. Dat voorstel zou door ieder,
zoowel door de meerderheid als door de minderheid, kunnen worden aangenomen,
zoo dacht hij.
Maar, toen den volgenden dag de stemming plaats had, waren Duitschland,
Oostenrijk-Hongarije, de Vereenigde Staten, België en Rumenië tegen en hadden
zeven staten, waaronder Italië en Nederland zich van stemming onthouden. D e
M a r t e n s trok toen, als hebbende niet de beroemde unanimiteit kunnen bereiken,
zijn voorstel in. Volgens zijn eigen beginsel was het al, zonder dat, van de baan.
Toen kwam M e r e y , na een lange rede, met zijn vroeger voorstel, ook alweder
zich er op beroepende dat het Engelsch-Amerikaansche geen unanimiteit had
verworven.
Nauwelijks had hij geëindigd of Sir E d w a r d F r y verklaarde, niet zonder eenige
verontwaardiging, dat hij dat in geenen deele kon aannemen; het
Engelsch-Amerikaansche was met eene zeer groote meerderheid aangenomen en het
ging niet aan, alle voordeelen daarvan weg te nemen. Ook de eerste gedelegeerde
der V.S. de heer C h o a t e protesteerde krachtig, en voerde dezelfde gronden tegen
M e r e y 's alles te-niet-doend voorstel aan, als door mij hier boven zijn ontwikkeld.
De heer v a n d e n H e u v e l (België) kwam de bondgenooten te hulp, zeggende,
dat unanieme overeenstemming de regel is van diplomatieke conferenties. Daarop
verklaarde de heer d e B e a u f o r t , dat de Nederlandsche delegatie (Mr. T.M.C.
A s s e r ) ook van gevoelen was, dat de unamiteit, of bijna-unanimiteit van het hoogste
gewicht is, om de verplichte arbitrage in het internationaal recht te doen opnemen,
en, betreurende, dat zulks niet is geschied, zou zij zich, zoo als zij trouwens reeds in
het comité A. had gedaan, aansluiten bij Oostenrijk-Hongarije en stemmen voor het
voorstel van dat land. Duitschland (Baron M a r c h a l l ) verklaarde zich natuurlijk
ook voor, maar het slot, dat verwacht werd, was, dat het met zeer groote meerderheid,
24 stemmen tegen en 6 onthoudingen, bij slechts 14 stemmen vóór, werd verworpen.
De Staten
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die zich bij Duitschland en Oostenrijk-Hongarije in deze stemming hadden aangesloten
waren: België, Italië, Bulgarije, Griekenland, Turkije, Montenegro, Servië,
Denemarken en ook Nederland.
Dat vasthouden aan unanimiteit had kwade parten gespeeld. Een jaar tevoren was
geheel anders gehandeld, meer in den geest als door mij is bedoeld. Het was in de
diplomatieke conferentie voor de bescherming van den arbeid, welke van 17 tot 20
September 1906 te Bern gehouden en bijgewoond werd door veertien Staten. Tot
het verbod van het gebruik van witten (gelen) phosphorus bij de fabricatie van lucifers
wilde Japan zich niet verbinden. Dit hield andere Staten, waar onder Groot-Brittannië
en België, ervan terug.
De Nederlandsche delegatie verklaarde toen van oordeel te zijn dat de weigering
van Japan geen reden moest wezen om het sluiten van eene conventie achterwege te
laten, zoodat de Nederlandsche regeering bereid was, eene conventie aan te gaan,
ook indien het aantal der deelnemers zeer beperkt was.1)
Van de veertien Staten ter conferentie vereenigd, sloten daarop zeven, namelijk
Duitschland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland en Zwitserland eene conventie,
terwijl de zeven andere, nm. Oostenrijk-Hongarije, België, Groot-Brittannië, Portugal
en Zweden haar niet hebben aangegaan. De helft dus slechts van de samen-zijnde
Staten, geen unanimiteit, verre zelfs van bijna-unanimiteit, toch zal deze conventie,
na de ratificatiën, hare behoorlijke plaats verkrijgen in het internationaal recht, en
heeft zij volle kracht voor hen, die ze teekenden. Daar is gehandeld volgens gezonden
zin.
En bij eene andere conventie, welke door de zelfde veertien Staten gelijktijdig
omtrent den nachtarbeid van vrouwen werd gesloten, hebben slechts tien zich
vereenigd met een ‘Wensch’, welke door den ambassadeur van Frankrijk te Bern,
den heer R e v o i l voorgesteld en desniettemin opgenomen is geworden in het
proces-verbaal der conferentie.
(Wordt vervolgd).

1) ik cursiveer.
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Ellen Key Door Prof. Jhr. B.H.C.K. van der Wyck.
V i t a l i s N o r s t r ö m . Das Tausendjährige Reich. Eine Streitschrift
gegen E l l e n K e y und den radikalen Utopismus. Leipzig. Dieterichsche
Verlagsbuchhandlung. 1907.
E l l e n K e y . De nieuwe Maatschappij. Beschouwingen, ideeën en idealen,
met toestemming van de schrijfster uit het Zweedsch vertaald door
Mevrouw D. L o g e m a n -v.d.
W i l l i g e n . Leiden. A.W. S i j t h o f f 's Uitgevers-Maatschappij.
E l l e n K e y . De eeuw van het kind, vertaald door Mevrouw
We s s e l i n k - v a n R o s s u m . Zutphen.
E l l e n K e y . De ethiek van liefde en huwelijk. Amsterdam. Em.
Q u é r i d o . 1904.
L o u i s e N y s t r ö m - H a m i l t o n . Lebensbeschreibung von E l l e n
K e y . Leipzig.
Ik wil in de volgende bladzijden beproeven een eenigszins volledige beschouwing
over E l l e n K e y , vooral over de door haar op schitterende wijze vertegenwoordigde,
in ruime kringen thans zeer verspreide en naar mijn oordeel hoogst bedenkelijke
levensleer te geven.
Tot op den laatsten tijd wist men, ten minste in Nederland, niet, wie en wat E l l e n
K e y was. Men kende hare geschriften, maar niet haar persoon. De onlangs in het
Duitsch verschenen levensbeschrijving, welke door Mevr. L o u i s e
N y s t r ö m - H a m i l t o n , eene Zweedsche vriendin, geleverd werd, is thans in staat
alle gewenschte inlichtingen te verschaffen.
E l l e n K e y zag in 1849 als dochter van rijke en aanzienlijke ouders het
levenslicht. Zij, die vader en moeder
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beiden gekend hebben, beweren dat zij van haar moeder het warme gevoelsleven en
nog een anderen karaktertrek, dien van voor haar persoon het tegendeel van
veeleischend te zijn, geërfd heeft, terwijl zij het evenbeeld van haar vader zou zijn
door haar aangeboren redenaarstalent, hare edelmoedigheid, haar zin voor recht en
haar talent om op humoristische wijze de dingen te zeggen.
Op het bekoorlijk landgoed harer ouders genoot zij een eenvoudige opvoeding.
Zij moest, gelijk de strenge zeden dier dagen het eischten, staande eten en drinken
en kreeg, 's avonds zoowel als 's morgens, enkel brood en melk. Van bediening geen
sprake; aan het dienstpersoneel was gezegd dat, mochten de kinderen het wagen iets
te bevelen, zij met den werkdoek uit de keuken moesten worden gejaagd.
Karakteristiek is het, dat zij reeds als tienjarig kind aan het bestaan van God
twijfelde. De dood van een jongen man, vader van een groot gezin, dat onverzorgd
achterbleef, bewoog haar in het zand te schrijven: God is dood. Zij hoopte, dat God
die woorden door een bliksemstraal of op andere wijze zou uitwisschen, wanneer hij
er was. ‘Staan ze er morgen nog’, zei ze tot zich zelve, ‘dan is God zeker dood’. Den
volgenden dag waren de woorden verdwenen, maar ze ontdekte de sporen van de
hark van den tuinman. Zoo bleef ze twijfelen.
Van nature schijnt zij contemplatief te zijn, meer geneigd zich in de boeken te
verdiepen en in de eenzaamheid te midden van een schoone natuur over de raadsels
van het leven na te denken dan zich aan liefdedienst bij zieken en armen te wijden.
Naaien en anderen handenarbeid vond zij afschuwelijk en reeds vroeg besloot zij
om, wanneer zij eens haar eigen meesteres zou zijn, zich met dergelijk werk nooit
meer bezig te houden; aan dat voornemen is zij getrouw gebleven. Toen het bleek
dat zij geen zin had voor prozaïsche huiselijke bezigheden, werd zij door haar moeder
daarvan vrijgesteld, maar met de zorg voor de bloemen belast. Ook voor rekenen en
grammatika had ze geen aanleg, doch reeds vroeg vond zij het zalig van mooie natuur,
muziek, beeldende kunst en dichterlijke visioenen te genieten.
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Daar het ouderlijk huis haar alles, wat zij in dat opzicht wenschte, ruimschoots
leverde, kon zij aan haar verlangen om zich boven de aarde te verheffen en in een
leven van liefelijke droomen op te gaan bevrediging schenken. Met fijne zelfkennis
noemde zij het dikwijls later hare groote verzoeking liever in de scheppingen der
verbeelding te zwelgen dan zich om de vaak zoo doffe, kleurlooze, vervelende
werkelijkheid te bekreunen.
De ouders, die reeds vroeg hare talenten bespeurden, wenschten dat zij hare
krachten in ééne richting zou verzamelen en zich voor een examen zou klaar maken;
doch daarvan wilde ze niet weten, en dus liet men haar vrij. Zoo groeide ze op tot
autodidact en had als kind, later als jong meisje, een gelukkige jeugd.
Toen zij dertig jaar oud was, ging het vermogen harer ouders in een landbouwcrisis
verloren. Het bekoorlijke Sundsholm moest verkocht worden. E l l e n zag zich
verplicht naar de haar weinig sympathieke groote stad, naar Stockholm, te verhuizen
en haar brood aan een school als onderwijzeres te verdienen. Soms had zij niet genoeg
te eten, en aan nieuwe kleeren viel volstrekt niet te denken. Toch verkoos zij slecht
betaalden arbeid, die haar voor een vrouw passend scheen, boven winstgevend werk,
dat haar door de redactie van een dagblad werd aangeboden en naar haar overtuiging
minder met den aanleg harer sekse strookte. Zelfs in de nijpendste dagen bleef zij
trouw aan den stelregel niets te koopen, wat zij niet terstond betalen kon. Denkelijk
heeft zij zich in deze dagen de gewoonte eigen gemaakt, die zij ook thans nog, nu
het niet meer noodig is, volgt, om, zelfs 's nachts, in de derde klasse te reizen. Door
haar levenservaring geleerd zegt zij dikwijls: kinderen van rijken behoorden, alsof
zij arm waren, te worden opgevoed.
Zij schijnt een uitmuntende onderwijzeres te zijn geweest. Reeds spoedig trad zij
ook buiten de school op en gaf lezingen voor jonge dames over de salons en de
moralisten van Frankrijk, over de Russische litteratuur, over de Renaissance in Italië,
den Amerikaanschen vrijheidsoorlog
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en andere onderwerpen van geschiedenis en letterkunde. Weldra waren het niet enkel
onderwijzeressen en ongehuwde jonge vrouwen, maar ook dames uit de eerste kringen
der maatschappij en daaronder vele huismoeders, die deze voordrachten bijwoonden.
De voorspelling, die B j ö r n s o n in '73 aan hare ouders had doen hooren, dat zij de
roem harer familie zou worden, ving aan bevestigd te worden.
Dr. N y s t r ö m , de echtgenoot van E l l e n K e y 's levensbeschrijfster, opende in
1880 het zoogenaamde arbeiders-instituut te Stockholm, waar voorlezingen over
historische en andere wetenschappelijke vakken werden gehouden. E l l e n K e y
overwon haar aangeboren beschroomdheid en beproefde aan die instelling een post
te verwerven. Dit gelukte haar en zoo vond zij twintig jaar lang gelegenheid om den
droom harer jeugd te verwerkelijken en veel tot de ontwikkeling der arbeidende
klassen bij te dragen. Het instituut, dat zijn poorten openstelt voor allen, wier
ontwikkeling door armoede, broodzorgen of onvoldoenden studietijd belemmerd
was geworden, zag de toehoorders weldra stroomen naar de grootste beschikbare
zaal, die 480 menschen kon bevatten. Dikwijls waren er, die tevergeefs een plaats
zochten. Misschien was haar taal niet eenvoudig genoeg voor handswerkslieden,
maar de warme belangstelling in de lotgevallen van ons geslacht, die haar tot
beoefening der geschiedenis had gebracht, en de edele verontwaardiging over iedere
onrechtvaardigheid, waarvan zij te vertellen had, werkten aanstekelijk en maakten
het een genot naar haar te luisteren.
Ter bevordering van de volksbeschaving stichtte E l l e n K e y in 1893 zelve een
gezelschap, hetwelk dienen moest om dames van de beschaafde standen en jonge
arbeidsters 's avonds te doen samenkomen en zoo de klove tusschen de verschillende
standen eenigermate te dempen. Afkeerig van alle formalisme gaf zij aan haar
‘Tolfterna’ geen reglement; de met haar samenwerkende dames zorgden voor een
aangenamen en vrijen omgangstoon en voor gesprekken, die de belangstelling der
meisjes konden gaande houden.
Door de schrijfster H e l l e n L i n d g r e n wordt zij in
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deze periode van haar leven geschilderd als een persoon, die twee menschen in zich
vereenigt. Het haar gladgestreken op de wijze der diaconessen en de donkere kleeding
geven den indruk van iemand, die zich gaarne op den achtergrond houdt, maar de
wijze, waarop zij bij een redewisseling hare meening verdedigt, heeft iets dat schier
despotisch is. Men bemerkt spoedig, dat zij alle stroomingen der beschaving van
haar tijd in zich heeft opgenomen, dat zij geestelijk rijp is. Haar sympathie voor de
natuur en haar afkeer van wat gekunsteld is stammen uit de periode van haar
buitenleven, toen zij boschlucht en wijsbegeerte gelijktijdig inademde en zoowel
met koeien, paarden en kippen als met S h a k s p e a r e , S p e n c e r en M i l l op
vertrouwelijken voet omging.
Toen D a r w i n 's ontwikkelingsleer in Zweden doordrong, deden zich weldra
jonge stemmen hooren, die in naam van de nieuwerwetsche wijsheid op ruwe manier
het Christendom en de dogmen der staatskerk aantastten. De partij van het behoud
was dwaas genoeg een in onbruik geraakt wetsartikel op te diepen, hetwelk
godslasteraars met gevangenisstraf bedreigde. Nu gebeurde er iets, wat in den jare
1889 in Zweden onmogelijk werd geacht. Vier studenten werden door een jury
veroordeeld en in den kerker opgesloten. De thans 40-jarige E l l e n K e y , die tot
dusver enkel sympathie en waardeering had gevonden, sprong in de bres voor vrijheid
van woord en gedachte, en verloor een deel van hare populariteit. Toch was haar
woord zoo kalm en bezonnen mogelijk. Allerminst nam zij den onbeschoften toon
der heethoofden in bescherming. ‘Gij roept reactie te voorschijn en wordt
onwillekeurig gevaarlijke vijanden van den vooruitgang door te schimpen op wat in
veler schatting heilig is. Dezelfde gedachten, welke thans door den vorm, waarin zij
gehuld waren, zoo hevige verontwaardiging wekten, zijn reeds vroeger in naam van
wetenschap en wijsbegeerte herhaaldelijk ongestraft uitgesproken.’ Op die wijze
voerde zij het woord tot de jonge mannen van den linkervleugel en kwam er tevens
rond voor uit zelve niet meer op den naam van Christin
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aanspraak te maken. Aan de advokaten van het oude verklaarde zij, dat zij met de
geheele moderne beschaving in botsing kwamen door in een geestelijken strijd
stoffelijke wapenen te gebruiken. Haar woorden klonken door het geheele land. Haar
moedig optreden bezorgde haar zoowel vijanden als nieuwe vrienden.
In 1895 trad zij met haar boek ‘Individualisme en socialisme’ te voorschijn. Hierin
beproeft zij die twee tegengestelde stroomingen onzer dagen in één bedding te doen
samenvloeien; aan N i e t z s c h e en To l s t o j beiden wordt betrekkelijk gelijk
gegeven. Het was bij een bezoek aan Beijeren, dat haar vriend v o n V ö l l m a r , het
bekende lid van den Duitschen rijksdag, er in geslaagd was E l l e n te overtuigen,
dat wat onverzoenlijk scheen zich best vereenigen liet. Sedert dat oogenblik noemt
zij zich zoowel socialiste als individualiste.
E l l e n K e y is thans 58 jaar. Zij heeft een reeks van dikke boeken geschreven,
die in allerlei talen zijn verschenen. Zij heeft vooral in Zweden, maar ook buiten de
grenzen van haar land een onnoemelijk aantal voordrachten gehouden. Zij is een der
meest beroemde vrouwen van onzen tijd; in de verzameling levensbeschrijvingen
van historische vrouwen welke thans in Leipzig wordt uitgegeven, werd het eerste
nummer aan C a r m e n S y l v a , het tweede aan de Fürstin-Mutter zu Wied, Prinzessin
v o n N a s s a u , het derde aan E l l e n K e y gewijd.
Mevrouw N y s t r ö m - H a m i 1 t o n stelt de kiesche vraag, waarom zij eenzaam
door het leven is gegaan. Zij merkt op dat een vrouw, die trouwen wil en niet al te
misdeeld is, wel gelegenheid vindt een huwelijk te sluiten. Jarenlang, zegt zij elders,
achtte E l l e n haar leven zoo waardeloos, dat de gedachte aan zelfmoord van tijd tot
tijd bij haar opkwam. Tevens vertelt zij dat E l l e n , toen zij 18 jaar oud werd, van
haar moeder behalve ‘Brand’ en ‘Peer Gynt’ ook I b s e n 's ‘Komedie der liefde’ ten
geschenke kreeg. Daar zij ziek was, las zij die komedie in haar bed, en, zonder het
te weten noch te willen, leerde zij het geheele stuk van buiten. Zelfs werd daardoor
de genezing vertraagd,
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want haar hersenen konden niet tot rust komen wegens de scherpe replieken, welke
in dat overspannen drama gegeven worden. Later verklaarde zij zelve, dat haar diepste
instinkt in harmonie was met het hoog gestemde idealisme, hetwelk uit dat stuk van
I b s e n spreekt.
De hoofdgedachte van het genoemde drama is de volgende: liefde is noodzakelijk
één van beiden, òf duurzaam en dan akelige sleur, òf vluchtig en dan vlam van het
oogenblik, dus onbezield als een blok hout of vergankelijk als een zeepbel. Dit treurig
dilemma is de grondtoon van dit tooneelspel en blijft tot aan het slot gehandhaafd;
men ziet de minnenden vrijwillig van elkander scheiden op hetzelfde oogenblik,
waarin zij elkander gevonden hebben, enkel uit wantrouwen in de bestendigheid der
liefde.
Van Professor V i t a l i s N o r s t r ö m vernemen wij, dat E l l e n K e y in de schatting
van haar Zweedsche geestverwanten als de profetes der twintigste eeuw wordt
beschouwd en haar dus een dergelijke plaats wordt toegekend als Madame d e S t a ë l
ten opzichte van de negentiende zou hebben ingenomen. De parallel tusschen de
twee dames gaat zeker niet geheel op, want de hartstochtelijke Française, minnares
v a n B e n j a m i n C o n s t a n t en enkele andere jonge manmen, was een vrouw
van tamelijk losse zeden,1) terwijl daarentegen op het leven der Zweedsche geen
enkele smet kleeft. Nogtans blijkt uit die vergelijking welk een grooten invloed
E l l e n K e y pleegt uit te oefenen, en dat is de reden waarom een wijsgeer als de
zoo even genoemde professor aan de Hoogeschool te Gothenburg, ook al treft hij
‘geen spoor van scheppend en vernieuwend denken’ bij haar aan, het nogtans niet
beneden zich gerekend heeft een belangrijk boek van 144 bladzijden over haar vol
te schrijven.
De landgenoot betoonde zich dus hoffelijker dan de bekende Berlijner hoogleeraar
in de wijsbegeerte F r i e d r i c h

1) Men leze maar eens de Mémoires de la Comtesse de Boigne I p. 242 etc. Paris, 1907.
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P a u l s e n . In de ‘Deutsche Rundschau’ van j.l. Meimaand achtte P a u l s e n een
paar bladzijden voldoende om het boek van E l l e n K e y , ‘Das Jahrhundert des
Kindes,’ waarvan in de Duitsche uitgave, zooals het titelblad vermeldt, binnen weinige
maanden 22000 exemplaren verkocht werden, als ongezonde lektuur, niet voor
mannen, maar enkel voor bakvischjes genietbaar, aan de kaak te stellen. Reeds het
malle opschrift van het eerste hoofdstuk: ‘het recht van het kind om zijne ouders te
kiezen’ geeft den hoogleeraar de opmerking in de pen, dat het om goede redenen
feitelijk niet tot die keuze komt, maar dat nogtans zulk een titel zich in de weeke
hersenen van het meisje prent, hetwelk zich nu ten minste aangespoord voelt om de
ouders te kritiseeren en ze minderwaardig te vinden.
‘Dit wordt door de voortreffelijke leidsvrouw van harte goedgekeurd; in
de plaats der oude stelling, dat de kinderen aan hun ouders voor hun leven
dank verschuldigd zijn, stelt zij de nieuwe wet, ‘dat in verreweg de meeste
gevallen de ouders aan hunne kinderen voor het hun geschonken bestaan
vergiffenis behoorden te vragen’, (bl. 45). ‘Volkomen juist’! is ons
bakvischje op het punt uit te roepen, maar het bezint zich: ‘een zoo
uitnemend begaafd meisje als ik ben, dat mag men den ouders ten goede
houden; maar het is zoo, fabriekswaar der natuur, als verminkten ter wereld
gekomen, dat zijn de meeste kinderen. En de school, ja, daarin heeft E l l e n
K e y weer volkomen gelijk, de onderwijzers en onderwijzeressen zijn
uitgedroogde stokvisschen, die de voor eeuwen ingezouten wijsheid van
vervlogen tijden ons tot walgings toe altijd weer opdisschen. Zoo b.v. het
Christendom. Het meest demoraliseerende bestanddeel der huidige
opvoeding is het Christelijk godsdienstonderwijs; hiermede bedoel ik in
de eerste plaats catechismus en bijbelsche geschiedenis, theologie en
kerkgeschiedenis.’ Doch waar te beginnen en waar te eindigen: ‘wie zich
voor de taak gesteld zag met een pennemes een oerwoud te vellen, zou
hetzelfde geval van machtelooze vertwijfeling ondervinden als hem
aangrijpt, die het heerschende schoolstelsel, dit ondoordringbaar
kreupelbosch van dwaasheden, vooroordeelen en misgrepen, tracht op te
ruimen. Aan de school van den tegenwoordigen tijd is iets gelukt wat
volgens de wetten der natuur onmogelijk zijn zou: vernietiging van wat
eenmaal voorhanden was. De drang naar kennis, de eigen werkzaamheid,
het vermogen om waar te nemen, welke de kinderen medebrengen, zijn
na afloop van den schooltijd in den regel verdwenen.’ Ziedaar woorden
van E l l e n K e y .
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‘Ja, zoo is het, zegt ons bakvischje, het hoofdstuk over de zielemoorden
in de school’ is werkelijk voortreffelijk. Zeker, ik zelf kan nog waarnemen,
ik merk het daaraan, dat ik zoo scherp de gebreken van mijn ouders en
onderwijzers bespeur, en ook mijn eigen werkzaamheid en mijn drang
naar kennis zijn nog niet uitgedoofd; het is wonderlijk hoeveel ik weet,
zonder dat het mij geleerd werd. Maar de meesten, ‘de veel te velen’,
waarvan de groote N i e t z s c h e spreekt, die zijn juist, zoo als ze door
E l l e n K e y worden geschilderd, domme gansjes, die nasnateren wat
hun wordt voorgezegd, zonder moed en eigen oordeel. Doch wacht maar,
dat zal nu anders worden; met de domme liefde voor het vaderland is het
nu uit. ‘Het land uwer kinderen zult ge liefhebben’, zoo luiden de woorden
van den nieuwen profeet. ‘Aan uwe kinderen zult ge het goedmaken, dat
ge de kinderen uwer vaderen zijt.’ Juist, zoo moet het zijn, roept
zegevierend de moeder der toekomstige geslachten. De minachting van
het verleden en van het land der vaderen, ziedaar het onvoorwaardelijk
noodige om tot een betere toekomst te geraken.’
Deze afstraffing is grootendeels verdiend. Doch niet ten volle. In de talrijke geschriften
van E l l e n K e y vindt men de meest heterogene denkbeelden. Thans ligt er een
boek naast mij, dat pas onlangs in een Hollandsche vertaling de pers verlaten heeft,
waarin warme woorden over de liefde tot het vaderland voorkomen.1) Doch E l l e n
K e y maakt onderscheid tusschen de valsche en de echte, of zooals zij het willekeurig
en aanmatigend gelieft uit te drukken, tusschen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’
vaderlandsliefde.
‘In Rusland, zegt zij, hoorde ik indertijd met ontstemming spreken over
het optreden der Engelschen tegenover de Boeren. Tegelijkertijd trachtten
de Russische leidsmannen zich zelf en de wereld wijs te maken dat zij,
volgens wet en recht, in Finland den tiran speelden. In Engeland hoorde
ik Rusland's handelwijze tegenover Finland scherp afkeuren en Frankrijk
vinnig veroordeelen wegens de zaak D r e y f u s . Op hetzelfde oogenblik
trachtte men in Engeland zich zelf en de wereld te overtuigen, dat men
volgens wet en recht, evenals volgens de werkelijke behoefte en het
werkelijk belang van de natie, het recht der Boeren met voeten trad. In
Frankrijk klaagde men over Rusland's houding tegenover Finland.

1) E l l e n K e y . De nieuwe maatschappij. Beschouwingen, ideeën en idealen met toestemming
van de schrijfster uit het Zweedsch vertaald door Mevrouw D. L o g e m a n v.d. W i l l i g e n .
Leiden. S i j t h o f f .
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Ook het gedrag van Engeland tegenover Transvaal werd veroordeeld,
terwijl de Franschman bleek werd van woede, alleen bij het hooren van
den naam D r e y f u s ! Omstreeks denzelfden tijd weerklonken door geheel
Europa bedreigingen tegen China, daar dit rijk, ter verdediging van zijn
nationale eigenaardigheden, zijn godsdienst, zijn idealen en rechten,
dezelfde gewelddadigheden pleegde jegens de Europeanen, als dezen
vroeger zich tegenover China en overal elders, waar het nationale belang
er hen toe aanzette, zich veroorloofd hadden. Want het patriotisme van
een ander volk is alleen in zooverre heilig, als het belang van ons eigen
volk er door wordt begunstigd, maar afkeurenswaardig, wanneer het ons
nationaal belang tegenwerkt. Duitschland, dat in Zuid-Jutland zijn
gedwongen onderdanen hun taal ontnomen heeft, riep om wraak, toen de
Chineezen zijn ambassadeur het hoofd afhieuwen! En dit, schoon er
verkondigd wordt, dat het Christendom, hetwelk den haat verbiedt, de
eenige godsdienst is, waarop een blijvende beschaving gegrondvest kan
zijn! Volgens deze overtuiging voelde Europa zich gerechtigd in China te
gaan plunderen en doodslaan en een beschaving te vernietigen, die duizend
jaren ouder is dan de Christelijke’.1)
Men begrijpt dat de vrouw, die op treffende wijze het onderscheid teekent tusschen
‘de nieuwe vaderlandsliefde’, welke voor eigen volk dezelfde maat als voor andere
volken gebruikt, en ‘de oude vaderlandsliefde’, welke de zonden van het nationalisme
enkel bij den vreemdeling ontdekt, maar ze goedkeurt binnen de eigen grenzen, niet
enkel op bakvischjes, maar op ontwikkelde personen van beiderlei sekse indruk
maakt, ook al is de tegenstelling tusschen oud en nieuw hier radikaal valsch.
Maar het behoort nu eens tot de zwakheden van E l l e n K e y al het nieuwe goed,
al het goede nieuw te noemen.
Zij is een hoogstaande vrouw. In ieder harer boeken ontmoet men schoonheden van
den eersten rang. Ook heeft zij talrijke bladzijden in de wereld gezonden, op welke
men trotsch zou zijn ze te hebben geschreven.
N i e t z s c h e kan in menig opzicht haar geestelijke

1) l. l. pag. 296 en 297.
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vader heeten. Ik tref de volgende merkwaardige karakteristiek van dien veel
bewonderden schrijver bij haar aan.
‘Op niemand zijn G o e t h e 's woorden over den mensch meer toepasselijk:
‘ein sehnsuchtsvoller Hungerleider nach dem Unerreichlichen.’ ‘Iedereen,
die iets met zekerheid wenscht vast te stellen, moet N i e t z s c h e op een
afstand houden.’1)
Vervolgens wijst zij op het groote verschil tusschen K a n t en N i e t z s c h e . Volgens
K a n t is de stem van het geweten, dat zich enkel van binnen uit wetten laat stellen,
de stem van God in ons. N i e t z s c h e daarentegen acht het geweten, gelijk de rest
van onze natuur, als ‘van de aarde en aardsch.’ Vandaar dat zijn denken met het
doorboren van een rots te vergelijken is.
‘De diamanten punt van de boor is de vraag: waarom juist zedelijkheid?
Waarom niet liever onzedelijkheid, zoo die den levenswil beter dient? Hoe
is het goede het goede geworden? Was het misschien niet het voor de
stijging der menschheid kwade? Welke waardemeter heeft over het verschil
tusschen goed en kwaad beslist? Het doel van het doorboren der rots was
een weg te banen, die voerde naar het ‘Jenseits von Gut und Böse.’
De eerste voorwaarde was het breken met alle moraal, die enkel op het gezag der
overlevering steunt. De tweede voorwaarde was als waardemeter voor de moraal
haar verhouding tot het leven aan te nemen.
‘Velen hadden vóór N i e t z s c h e dergelijke vragen gesteld. Hij wist ze
meer dan iemand anders verontrustend te maken. De macht van het genie
en de macht van den hartstocht - de hartstocht, welke iemand doet lijden
onder dingen, die anderen kalm opnemen - vormen den moed tot het banen
van een eigen weg, een moed, die niet weet van halfheid - en dikwijls door
zijn heelheid ten onder gaat. De menschen, die de daden of de woorden
van het genie ‘empörend’ vinden - en dat zijn de meesten - denken steeds
dat, als het genie meer rekenschap gehouden had met hun meeningen, alles
anders gegaan zou zijn. Er wie kan daaraan twijfelen? Maar wij hebben
alle reden er ons over te verheugen, dat het genie zijn ooren toestopt, als
hij de markt oversteekt.’
E l l e n K e y pleit voor de theorie van N i e t z s c h e , dat de handelingen, die getuigen
van liefde en heldenmoed, niet voortspruiten uit zucht naar zelfopoffering, maar uit

1) De nieuwe maatschappij bl. 112.
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een sterk en groot ik, uit een volheid die er genot in vindt over te vloeien.
‘Het zijn dezelfde menschen, die zoo zich geven en die ook ontvangen
kunnen, ja, zich het recht toekennen tot zekere hoogte te leven ten koste
van anderen, wat we allen tot nu toe moeten, doch niet eerlijk genoeg zijn
om te bekennen, maar voor ons zelf onder mooie phrases verbergen.’
Zij pleit voor de theorie van N i e t z s c h e , dat de ‘harde’ mensch, hij die moed heeft
tot noodzakelijke hardheid, een onschatbaren gouden droppel van goedheid bezitten
kan, die meer waard is dan de goedhartigheid van alle water- en melkzielen. Waarheid
is het, zegt zij, dat moed meer gedaan heeft voor de redding van alle verongelukten
dan menschenliefde. Waarheid is het eveneens, dat er groote dragers der kultuur
geweest zijn, wier hardheid van meer waarde voor de menschheid geweest is dan de
barmhartigheid van millioenen anderen.
Ook begrijpt zij, dat N i e t z s c h e de groote boosdoeners der Renaissance uit een
aesthetisch oogpunt bewonderde als een soort tijgers of slangen. ‘Wie vindt niet een
onvervalschten C e s a r B o r g i a schoon naast den steeds christelijken en
geld-uitdeelenden R o c k f e l l e r van onzen tijd?’
Toch laat zij zich niet verblinden door het pantser van schitterende zilveren
schubben, het pantser der paradoxen, waarin N i e t z s c h e voor zijn vrije gedachten
strijdt. Zij protesteert, wanneer N i e t z s c h e de menschheid een omweg noemt, dien
de natuur neemt om enkele ‘Uebermenschen’ te voorschijn te brengen. Zij wil de
geheele menschheid opheffen. En dat dit kan en zal is de inhoud van haar
levensgeloof.
‘Eenig deel van de menschheid slovende massa te laten blijven zou voor
den levensgeloovige een even groot verdriet zijn, als van uit het paradijs
neer te zien in de hel. Terecht vonnisde N i e t z s c h e den historischen
zin, die het verleden den weg naar de toekomst laat versperren. Maar de
psychologische zin, die uit de historie leert, is een onwaardeerbare nieuwe
aanwinst. En die
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toont ons dat een ieder, enkeling zoowel als massa, welke in andere
menschen uitsluitend middelen ziet, langzamerhand lager zinkt dan deze
anderen.’
Zoo stelt E l l e n K e y in de plaats van het oude christengeloof iets nieuws, dat zij
met den naam van ‘leven sgeloof’ doopt.
Voorwerp van dat geloof is de blijde en schoone wereld der toekomst, de nieuwe
maatschappij, waarvan zij op het titelblad van haar boek gewaagt en die
‘hetzelfde schoonheidsbeeld zal geven als de tempel op den heuvel van
den Acropolis; een arbeidsijver zal ten toon spreiden, blij en goudglanzend
als die der bijen op den Hymettos; eensamenwerking der zielen zal doen
zien, waarbij de fijne, op de heuvelen wonende groote geesten de vreugde
der dalen uitmaken.’
In naam van dat hier met al te groote drukte verkondigd levensgeloof komt zij in
volle verzet tegen de bestaande maatschappij. Zij keurt alles in haar af. Zij komt in
opstand tegen onderwijs, huwelijk, kerk, vrije concurrentie.
Begrijpelijk is het, dat haar zelfstandig verworven ontwikkeling E l l e n K e y gruwen
doet van het ‘inpompstelsel’, hetwelk in menige moderne school wordt toegepast en
waarbij de leerling het geestelijk voedsel lijdelijk van den onderwijzer ontvangt, in
plaats van zich door de moeielijkheden heen te worstelen en de noten der kennis met
eigen tanden te kraken.
Haar paedagogisch voorschrift luidt: ‘het kind met rust laten, rustig en langzaam
de natuur aan zich zelf overlaten en slechts toezien, dat de omgeving den arbeid der
natuur ondersteunt.’ Uitmuntend, wanneer men met R o u s s e a u mag aannemen,
dat de natuur steeds goed is en al het kwaad het werk der maatschappij. Maar ik dacht
dat wij die dwaling te boven waren. Intusschen wil ik graag gewonnen geven, dat er
thans te veel wordt opgevoed en dat er ten gevolge van de uniforme dressuur, welke
op de kinderen van de hoogere standen van het zesde tot het achttiende jaar wordt
toegepast, ‘zielemoorden in de
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school’ worden gepleegd. Men lette, zegt de Zweedsche, op de individueele behoeften
en kwelle de kinderen niet met slöjd of Latijn, als zij van één van beiden een
instinktieven afkeer hebben. Wie harmonische vorming naar één recept voor allen
wenscht, houdt geen rekening met de verscheidenheid van aanleg en offert de kinderen
op aan een hersenschim uit de paedagogische keuken. Het onderwijs moet in
hoofdzaak verplaatst worden naar het huisgezin, opdat er aan de nivelleerende
schooldressuur een einde kome. Slechts een paar vakken behoorden tegelijkertijd
beoefend te worden. Zooals het onderwijs thans is ingericht, waarbij geschiedenis,
aardrijkskunde, wiskunde, natuurkennis enz. elkander in dolle vaart afwisselen, is
het een marteling voor de kinderen, die nooit op adem kunnen komen, zich nooit in
iets kunnen verdiepen en stelselmatig oppervlakkig worden gemaakt. Klassikaal
onderwijs met zijn kleurlooze algemeenheid is uit den booze. To l s t ó j dacht er ook
zoo over, toen hij op het oogenblik dat de lijfeigenschap in Rusland was afgeschaft
zijn opvoedkundig werk begon. Hij richtte dit naar een geheel onafhankelijk plan in,
naar zuiver anarchistische beginselen en wilde niets weten van de kunstmatige
methoden, die door Duitsche paedagogen waren uitgewerkt en in Rusland
buitengewonen bijval vonden. Er bestond volstrekt geen discipline in zijn school.
Volgens To l s t ó j had de onderwijzer niet een bepaald leerplan te volgen, maar
moest hij van de kinderen zelven leeren wat hij hun moest onderwijzen en zich dus
richten naar de individueele neigingen en bekwaamheden. To l s t ó j paste die vrije
opvoeding toe en verkreeg, naar Prins K r o p o t k i n ons verzekert, uitstekende
resultaten. Aan zijn methode, zoo voegt K r o p o t k i n er aan toe, werd tot dusver
weinig aandacht geschonken en slechts één groot schrijver, een dichter, W i l l i a m
M o r r i s , heeft bij de opvoeding denzelfden weg willen inslaan1).
Bij eenig nadenken bespeurt men, dat klassikaal onderwijs, zoolang men niet over
duizenden leermeesters van even

1) K r o p o t k i n : Idealen en werkelijkheid in de Russische literatuur, bl. 154. Amsterdam,
v a n L o o y , 1907.
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groote genialiteit als To l s t ó j en M o r r i s beschikken kan, noodzakelijk zal blijven.
Natuurlijk zou het te wenschen zijn, dat alle ouders een groot deel der opvoeding
hunner kinderen zelve in handen konden nemen. Zoo zou het ook te wenschen zijn,
dat er geen proletariërs waren. Maar die wenschen zijn droomen. Er moet bij de
opvoeding van kinderen, gelijk bij de behandeling van zieken, bij het straffen van
misdadigers, binnen de grenzen van het mogelijke geïndividualiseerd worden. Aardig
zegt E l l e n K e y , dat een en de zelfde most der cultuur niet in honderdvoudige
verdunning aan kinderen van allerlei slag te drinken moet worden gegeven, maar dat
men voor ieder kind afzonderlijk de druiven ter hoogte van zijn lippen behoort te
hangen. Maar er is geen zondvloed noodig, waarbij alle paedagogen ‘met uitzondering
van M o n t a i g n e , R o u s s e a u en S p e n c e r ’ te gronde gaan, om deze triviale
waarheid te doen ingang vinden. Wij zitten opgescheept met dwaze exameneischen,
welke van overheidswege door onbevoegden zijn gesteld; alle verstandige mannen,
Dr. J.H. G u n n i n g vooraan,1) ijveren om die reden voor ‘de waarachtige vrijmaking’
van het onderwijs en trachten de beste middelen ter bereiking van dat doel aan te
wijzen. In het opsporen van die middelen schiet E l l e n K e y te kort; de vurige
idealiste gevoelt zich tot zulk nederig werk niet geroepen; zij verliest zich in het rijk
der droomen en ontwerpt idealen, welke volgens haar eigen getuigenis eerst in een
verre toekomst zullen kunnen verwerkelijkt worden. Ik zeg niet, dat dit nutteloos is,
maar van de schrijfster, die ons zoo krachtig toeroept, dat wij in het moeras zijn
verzeild, zouden wij tevens wenschen te hooren, hoe er uit te geraken.
De trant, waarop zij den ouders hun plichten voorhoudt, kan bezwaarlijk bij uitstek
doeltreffend heeten.
‘Niet voordat vader en moeder hun hoofd in het stof buigen voor de
hoogheid van het kind, niet voordat zij inzien, dat het

1) Wij vestigen de aandacht op het jongst verschenen geschrift van dien bekwamen paedadoog:
Staatsexamens cum effectu civili en de waarachtige vrijmaking van het hooger onderwijs.
Groningen, J B. W o l t e r s . 1907.
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woord kind slechts eene andere uitdrukking is voor het begrip majesteit,
niet voordat zij gevoelen, dat het de toekomst is, die in de gestalte van het
kind in hun armen sluimert, de geschiedenis, die aan hun voeten speelt,
zullen zij begrijpen, dat zij evenmin het recht hebben dit nieuwe schepsel
wetten voor te schrijven, als dat zij de macht en het recht bezitten de banen
der sterren te regelen’.
Waar blijft de tucht, als de vader in zijn kind den koningszoon ziet, ‘dien hij
“deemoedig” met zijn beste krachten behoort te dienen’ Treffend zegt N i e t z s c h e :
‘iedere moraal is, in tegenstelling tot het laisser aller, tirannie tegenover ‘de natuur’,
een lange dwang, waarbij op den duur iets te voorschijn komt, dat de moeite loont
op aarde te leven, bij voorbeeld deugd, kunst, muziek, dans, geestelijk leven, altijd
iets fijns, iets heerlijks, iets goddelijks. Gehoorzaamheid is voorwaarde van leven
en ontwikkeling; zonder haar gaat men te gronde en verliest ten slotte alle achting
voor zich zelf.’
Om de leemte in de paedagogiek der Zweedsche te toonen koos ik opzettelijk deze
woorden. Naast S p e n c e r , aan wien zij haar monisme, naturalisme en evolutieleer
ontleende, is N i e t z s c h e , zooals ik reeds zeide, haar geestelijke vader.
Het is belangrijk te hooren welke de toekomstdroomen van een hooggestemde
vrouw als E l l e n K e y zijn. Maar zonder tucht zullen wij daar nooit belanden. Is
dat de reden, waarom zij zelfs het begin van den weg naar het nieuwe land ons niet
weet aan te wijzen?
Toch verstaat zij een enkelen keer de kunst om practisch te zijn. Zoo zegt zij:
‘De jeugd van dezen tijd, die zoo rusteloos meedoet aan het
maatschappelijk werk, gelijkt op de bloesems, die men in Maart in plaats
van in Mei te voorschijn lokt. Het ware beter voor de vruchten, indien de
zeventienjarige jonge menschen in het bosch gingen droomen dan dat zij
op meetings spreken. Wat niet verhindert dat het van groot belang voor
de toekomst is, waarover zij in het bosch droomen! Dit is van evenveel
belang als de richting van den wind voor het weer van den volgenden dag.’
En elders:
‘De jonge mensch bevordert het best zijn eigen ontwikkeling, als hij
zich onder geen vaandel plaatst, - en onder geen krijgs-
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wetten die hooren bij den dienst, - vóór hij zich zoowel door de
werkelijkheid als door de wetenschap een eigen beschouwing heeft kunnen
vormen, en die mate van vastheid bereikt heeft, dat hij zelfs in een partij
zijn gevoel van rechtvaardigheid en vrijzinnigheid ongekrenkt hoopt te
kunnen bewaren en zoodoende geen partij egoïst wordt - in het geloof een
altruïst te zijn.’
In de vrouwenkwestie heeft naar mijne meening, voor een klein deel althans,
E l l e n K e y de wijste partij gekozen.
Deze Eva's dochter is niet van oordeel, dat de schoone sekse er naar streven moet
het maatschappelijk verschil tusschen de beide geslachten in ieder opzicht zooveel
mogelijk uit te wisschen. Zij zegt dat de feministische beweging op een valsch spoor
is geleid door gelijkheid als einddoel te kiezen.
Vandaar dat zij door dweepzieke feministen als een ontrouwe zuster wordt
beschouwd, die de meisjes tot den vernederenden toestand van finantieele
afhankelijkheid wil laten teruggkeeren, waarin zij vroeger, binnen de muren van het
ouderlijk huis opgesloten, naar een echtgenoot zaten uit te kijken. Daarop antwoordt
zij in een van hare geschriften:1)
‘Men zou meenen, dat thans, nu de strijd om het bestaan een hoogte
bereikt heeft, waarop de meerderheid der vrouwen voor de keuze staat òf
honger te lijden, òf eenig werk aan te grijpen, die onzin aan geen denkend
wezen meer kon worden toegedicht. Allerminst aan mij, die een toekomst
verwacht, waarin aan geen enkel lid der maatschappij meer zal worden
vergund zich van arbeid te ontslaan. Zonder te werken bereikt de vrouw
evenmin als de man een alzijdige verstandelijke en zedelijke ontwikkeling;
de vrouw heeft nog meer behoefte aan het voor haar passend werk dan het
werk de vrouw noodig heeft. De tot arbeid ongeschikte of ongezinde vrouw
geraakt altijd in een weinig eervollen staat van afhankelijkheid, gelijk b.v.
het huwelijk is, als verzorging opgevat.... Het is de groote dwaling der
vrouwenemancipatie geweest, dat zij den meesten nadruk heeft gelegd op
den arbeid der vrouw en niet op het domein van haar arbeid. Ik heb
medelijden met de vrouwen, die niet kiezen kunnen, maar om aan brood
te komen het eerste het beste werk moeten aangrijpen, dat zich voordoet,
zonder te vragen, of het met hare neiging in overeenstemming is. Maar ik
heb een grief tegen die vrouwen, die, volkomen vrij zich een levenstaak

1) ‘Vrouwelijke Psychologie en vrouwelijke logika.’
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te stellen, er volstrekt niet aan denken zoo te kiezen, dat het vrouwelijke
in hare natuur door het werk tot zijn recht komt.’
Wat E l l e n K e y bedoelt duidde zij op treffende wijze aan door tot motto van
een harer geschriften1) deze woorden te kiezen: ‘De geschiedenis der vrouw is de
liefde.’ Volgens haar is de vrouw van nature bestemd gevoelsmensch te wezen en
zou de wereld er niet bij winnen, indien zij ophield dat te zijn. Het is verkeerd, als
de vrouw haar aard geweld aandoet en maatschappelijke gelijkheid der twee seksen
najaagt. Meer dan voor den man is voor de vrouw ‘een groote liefde’: dat wat waarde
aan het leven geeft. In het huwelijk eischt E l l e n K e y voor vrouw en man volle
wederzijdsche vrijheid en gelijkheid, maar het hangt vooral van de vrouw af of de
gelukszon al dan niet door onweerswolken zal verduisterd worden. Gedurende eenigen
tijd was onze Zweedsche bestuurslid eener vereeniging, die ‘het eigendomsrecht der
gehuwde vrouw’ op haar vaandel had geschreven en pleitte zij voor dat belang zoowel
met de pen als met het levende woord, maar later trad zij uit dien bond, daar de
ervaring haar had geleerd, dat ‘vereenigingen het graf der ideeën’ zijn.
Dat huwelijken enkel uit liefde moeten worden gesloten, zal ieder grif toestemmen,
maar bedenkelijk is de stelling, dat, als de liefde geweken is, het huwelijk daarmee
zijn onontbeerlijken grondslag verloren heeft en dus aan man en vrouw het recht
moet worden gegund hun vrijheid te hernemen. Nog bedenkelijker wordt die stelling,
als er aan wordt toegevoegd, dat men ‘geen eeuwige liefde’ beloven moet, daar de
liefde ‘onafhankelijk van den wil des menschen ophouden kan.’ Niet geheel in
overeenstemming daarmede verklaart E l l e n K e y , dat het gehalte van een persoon
daardoor bepaald wordt, of hij trouw al dan niet als een levenswaarde erkent. Zeer
schoon zegt zij:
‘Wie trouw wil zijn, verzamelt zijn krachten in ééne richting en vrijwaart
zich tegen de windstooten van het toeval door een blijvende stemming in
zich aan te kweeken. De wil om trouw te

1) ‘Misbruikte vrouwenkracht.’
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zijn wordt dan één met de zorg voor eigen integriteit; hij richt zich op den
samenhang en de waardigheid van het eigen geestelijk wezen.’
E l l e n K e y noemt het ergerlijk, dat de ongehuwde vrouw, die in liefde moeder
is geworden, met den schandnaam van ‘gevallene’ wordt gebrandmerkt, terwijl de
gehuwde ‘eerbaar’ heet, al schenkt zij zonder liefde kinderen aan den man, die haar
gekocht heeft. Nu, daar kan ik in komen. Werkelijk geloof ik, dat zelfs menige
gehuwde vrouw de banvloek der verachting zou treffen, indien de maatschappij zich
in staat rekende op onfeilbare wijze de harten en de nieren te proeven. Doch zeer
verwerpelijk acht ik den eisch der Zweedsche, dat, ‘als een der echtgenooten niet in
staat blijkt het samenleven in liefde langer voort te zetten, dit samenleven zal
verbroken worden’. Het zou ‘een verkrachting onzer persoonlijkheid zijn’ niet volgens
dien regel te handelen; voor de wijziging van ons gevoelsleven toch ‘kunnen wij niet
worden aansprakelijk gesteld.’
Zoo dachten er ook bij D i c k e n s een paar jonggehuwden over, die elkaar waren
tegengevallen. Een vriend zeide toen tot hen: ‘Neen, mijn waarden, gij hebt dat potje
op het vuur gezet; nu moet gij het ook samen koken.’ Huiselijker kan het niet gezegd
worden, maar dat is inderdaad de eisch der zedewet. De rechtschapen D i c k e n s
wist het wel; het is te betreuren, dat zijn boeken, die een gezonden lach opwekken
en tevens onwillekeurig de slechtheid in den mensch bestrijden, dus vroolijk en
tegelijk veredelend zijn, bij de jonge generaties uit de mode zijn geraakt. Zij teren
thans dikwijls op geestesproducten, die de ziel niet reiner en krachtiger maken en
hebben daarbij den gullen lach afgeleerd.
E l l e n K e y is in zake huwelijksleven een slechte raadgeefster. Het is omdat zij,
overtuigd dat de mensch voor geluk geschapen is, liefde boven plicht wil laten gaan.
Onzinnig zou het zijn te beweren, dat de mensch voor zijn geluk onverschillig
behoort te zijn. Er is nooit een ethica ontworpen, die dat geëischt heeft. Toch is het
grootste nadeel, dat een bekwaam schrijver aan zijne tijdgenooten berokkenen kan,
hen te overtuigen, dat zij niets beters
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kunnen doen dan geluk najagen. Daar de een zijn geluk in dit, de ander in dat meent
te vinden, laat zich. op den drang naar geluk geen ethica bouwen. Wie het zwelgen
in geluk als levensdoel stelt, zegt niets. In plaats van aan de wereld geluk te vragen,
zoeke men de algemeen menschelijke waarden, welke aan geluk kunnen en aan geluk
behooren ten grondslag te liggen.
Het spreekt van zelf dat een beschaafde en hooggestemde vrouw als E l l e n K e y
geen genotzucht aanbeveelt. Haar leus is: weg met den plicht, zoek enkel geluk! En
toch verbiedt zij den mensch het geluk te zoeken op zijn eigen wijze, b.v. in bezoek
van circus, café-chantant en hazardspel. Het betaamt allen het te zoeken in
omhoogstijgende ontwikkeling. Waar is hier de logika? Zij loochent den plicht en
legt hem tevens op.
Van het leven wil zij kunst maken, van geluk een vrucht van overleg en arbeid.
Geslachtslust moet geadeld worden door geestelijke verstandhouding der minnenden
de fijnste smaak moet zelfs een armelijk maal kruiden en een dakkamertje in een
schoonheidskleed hullen. Dat alles moet zoo goedkoop te erlangen zijn, dat het onder
bereik van een ieder valt. Ook eischt E l l e n K e y , dat de mensch zijn eigen belang
niet loskoppele van dat der omgeving. Zij verwerpt M a x S t i r n e r 's eeredienst van
het ik. De achtergrond van het leven moet solidariteitsgevoel, besef van wederzijdsche
afhankelijkheid zijn. Dat verlangt de aesthetische stemming, op welke zij het geheele
leven wil gebouwd zien. Zij pleit voor de vrijheid van den individu om, mits de
rechten van anderen ontzien worden, op eigen verantwoordelijkheid, uit zich datgene
te maken, waartoe ‘de heilige, de gloeiende hartstocht, die innerlijkste beweegkracht,’
aandrijft. Zij bespeurt niet, dat zij, door in deze formule, naast hartstocht en drang
om zich uit te leven, verantwoordelijkheid en rechten van derden op te nemen, teugels
laat werken, waardoor de eerstgenoemden getemd en van hun kracht beroofd worden.
Het wordt niet beter als zij zegt, dat het alleen de groote liefde is, die het leven schoon
maakt. Man en vrouw der toekomst
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moeten leeren den albeheerscher E r o s weder te aanbidden en in de liefde het echte
leven te ontdekken.
Ondeugend zegt professor N o r s t r ö m , dat het E l l e n K e y gelukt is hare
zedeleer erotisch te maken, maar dat men betwijfelen moet, of zij er evengoed in
geslaagd is hare erotiek ethisch te doen zijn.1) Helderziende oogen moeten ontdekken,
dat de profetes van het evangelie, hetwelk in liefde tusschen man en vrouw het hoogst
mogelijk genot, het ware levensdoel vindt, ons binnen een tooverkring van
persoonlijke belangen opsluit, uit welken men zich enkel met geweld, door van een
diametraal tegengestelde zijde uit te gaan, losscheuren kan. Waar blijft bij zulk een
levens-program al datgene, wat aaneenschakelt en omhoog beurt? Geslachtsliefde
maakt scheiding tusschen vrouw en vrouw, man en man. Zij wijst de eerste plaats
toe niet aan verstand en vrijheid, maar aan het magnetisme der onvrije natuur. Zij is
niet, gelijk erkenning van onkreukbaar recht, een band tusschen de menschen en kan
dus niet als grondslag van beschaving en zedelijk leven dienen. Wel is familiezin
een maatschappelijk leven opbouwende macht, maar niet de erotische liefde, daar
deze niets met trouw en plichtsgevoel te maken heeft.2)
In een tooneelstuk, dat ik dezer dagen las, wordt dit alles aanschouwelijk voor
oogen gesteld. Ik bedoel ‘Les Jacobines’ van A b e l H e r m a n t . De geestige
Franschman toont, dat de zonder godsdienst opgevoede groote dames van de
hedendaagsche Jacobijnsche wereld een maatschappelijk gevaar vertegenwoordigen,
omdat zij geen plichtbesef hebben en meenen dat een zekere instinctieve
goedhartigheid, een soort van solidariteitsgevoel, hetwelk tot philanthropisch werk
en zorg voor weezen noopt, het gemis van zedelijke overtuiging kan vergoeden. Zijne
scherpe satire doet ons beseffen, dat er op zand niets gebouwd kan worden en dat
goede zeden het ijzerbeslag van degelijke beginselen tot steun moeten hebben.
Vrijheid zonder meer leidt tot schromelijk misbruik van het instituut der echtscheiding.

1) N o r s t r ö m blz. 66.
2) Prof. V i t a l i s N o r s t r ö m blz. 68.
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Liefde en dienst der schoonheid zijn volgens E l l e n K e y niet te scheiden. Zij had
de woorden kunnen schrijven, die dezer dagen door de Koningin van Rumenië op
papier werden gebracht voor de ‘Revue de l'Institut International d'Art public,’
waarvan het eerste prachtig uitgevoerde nummer in Juni dezes jaars verschenen is.1)
De aanhef van het door C a r m e n S y l v a onder den titel: ‘Pour la beauté’ geplaatste
stuk luidt aldus:
‘Le merveilleux drame de la création se termine par ces simples mots: Et
Adam regarda Eve et la trouva belle. Toute la continuation de la race, tout
l'avenir de la terre et de ce qu'elle contient est basé sur ce seul mot: Et
Adam regarda Eve et la trouva belle. C'est le sentiment du beau qui s'est
réveillé dans l'homme avant la faim et la soif.... L'amoureux me mange
pas et il n'est anioureux que parcequ'il a trouvé l'objet de son amour. La
plus violente des passions prend naissance dans le besoin absolu du beau
qui a été implanté dans toute la nature.’
Wij kunnen in het midden laten of die chronologie der gevoelens juist is. Liever
vragen wij: Wat, indien A d a m een tweede, derde, vierde E v a later eveneens mooi
vindt? Wat, indien aan E v a hetzelfde overkomt bij aanschouwing van verschillende
Adams?
Opmerkelijk is de brief2) dien de heer F r é d é r i c P a s s y op 3 Febr. 1902 aan
Dr. L o r e n z o M i c h e l a n g e l o B i 1 1 i a , Hoogleeraar in de wijsbegeerte aan
de Universiteit te Turijn, schreef:
‘Ik heb, toen ik afgevaardigde was, vóór de wet op toelating van
echtscheiding gestemd. Ik deed dit niet dan na groote aarzeling. Maar het
scheen mij en het schijnt mij nog toe, dat er omstandigheden zijn, waarin
het onmogelijk is het grijpen naar dat uiterste geneesmiddel te verbieden.
Ik spreek van een uiterste geneesmiddel, want ik bedoel een van die
smartelijke operaties, welke op zich zelve een kwaad zijn, en waaraan men
zich niet onderwerpt dan om aan een nog grooter kwaad te ontkomen.
Intusschen moet

1) Het plan is, dit rijk versierde tijdschrift te Brussel om de drie maanden te doen verschijnen.
In het bestuur van het Institut international hebben staatslieden en kunstkenrers van allerlei
landen zitting.
2) De brief is ontleend aan het werk van Prof. L.M. B i l l l i a : Diffendiamo la Famiglia. Saggio
contro il Divorzo e specialmente contro la proposta di introdurla in Italia. Torino 1902. p.
267.
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ik erkennen, dat de echtscheiding niet aldus in den regel wordt opgevat.
Zij is voor velen een daad zonder groote beteekenis, waartoe men besluit
om aan verdrietelijkheden, aan huiselijke onaangenaamheden een einde
te maken, of wel eenvoudig om in een andere verbintenis te zoeken, wat
men niet meer in een eerste vindt of hoopt te vinden. Men is zoover
gekomen, dat men het recht op ontbinding van het huwelijk zonder eenige
formaliteiten en zonder als geldig erkende beweegredenen eischt. Om het
nog juister uit te drukken: men wil vrije liefde. Men neemt elkander, omdat
men zin in elkander heeft. Men verlaat elkaar, omdat men opgehouden
heeft elkaar te behagen. Niemand heeft zich daarin te mengen.
Godsdienstige wijding, burgerlijke waarborgen zijn overtollig. Ieder
begrijpt welke gevolgen een dergelijke moraal na zich sleept, wat er zoo
van het huisgezin wordt, wat van de opvoeding der kinderen, hoe de
waardigheid van man en vrouw beiden daaronder lijden. Naar mijn oordeel
moest de verbreking van het huwelijk enkel om zeer geldige redenen
toegelaten en zoo een dam opgeworpen worden tegen de lichtzinnigheid,
ja tegen de onzedelijkheid, welke met den mantel van een al te toegevende
legaliteit wordt bedekt.’
Schrijver dezes zou er voorbeelden van kunnen noemen dat E l l e n K e y door
haar leer, dat, als de liefde geweken is, het huwelijk verbroken moet worden,1) man
en vrouw uiteen deed gaan. Als een echte individualiste neemt E l l e n K e y het met
het instituut der echtscheiding lichtvaardig op. Zij heeft een hoog denkbeeld van de
liefde, stelt ernstige eischen aan man en vrouw, maar vergeet dat verscheuring van
den band moeilijk moet zijn, daar het huwelijksrecht dienen moet tot instandhouding
der huisgezinnen en dus der maatschappij.
Schoonheid neemt bij E l l e n K e y de centrale plaats van het levensdoel in. Alle
ethische waarden hangen van haar af, terwijl de waarde der schoonheid in haar eigen
zonneglans straalt. De eeredienst der schoonheid wordt nadrukkelijk ‘de eenige
vroomheid van den echten kunstenaar’ genoemd.2)
Volgens deze beschouwing zijn er niet veel echte kunste-

1) E l l e n K e y : Ueber Liebe und Ehe.
2) De Nieuwe Maatschappij blz. 183.
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naars, tenminste onder de dramatici. Eerst heeft D u m a s f i l s de ongemakken, de
wreedheden, de onrechtvaardigheden geschilderd, welke gevolg waren van de
onontbindbaarheid des huwelijks. Vervolgens, toen de wet op de echtscheiding was
aangenomen, heeft P a u l H e r v i e u de ongemakken, de wreedheden, de
onrechtvaardigheden geschilderd, welke daaruit voortvloeiden, dat die scheiding zoo
moeilijk te verkrijgen was. Thans, nu de echtscheidingen onrustbarend talrijk zijn,
worden door E m i l F a b r e en anderen de ongemakken, wreedheden en
onrechtvaardigheden geschilderd, welke zich nu weder, vooral ten opzichte van de
kinderen, voordoen.
Ondanks de door E l l e n K e y aanbevolen theorie: ‘l'art pour l'art’ worden zoo
de misstanden der maatschappij aangeklaagd door de kunstenaars. Geen wonder!
Prins K r o p o t k i n haalt in zijn merkwaardig boek over de Russische litteratuur de
volgende woorden van H o m j a k ó w aan:
‘Een kunstenaar is niet een theorie; hij is niet uitsluitend de dienaar van
zijn denkvermogen, de vertolker van intellectueelen hersenarbeid. Hij is
een mensch, steeds een mensch van zijn eigen tijd, gewoonlijk een der
voortreffelijkste vertegenwoordigers van zijn tijd. Juist tengevolge van de
ontvankelijkheid van zijn gemoed, zonder welke hij geen kunstenaar was
geworden, oefenen de aangename en de smartelijke indrukken der
maatschappij, waarin hij geboren werd, op hem een sterkeren invloed uit
dan op anderen.’1)
Blijkt de juistheid van die opmerking niet daaruit, dat socialisme en individualisme
in het gemoed van E l l e n K e y een monsterverbond hebben gesloten, terwijl
schoonheid een derde zon is waarom haar gedachtenwereld zich wentelt?
Schoonheid! Er zijn, merkt Prof. V i t a l i s N o r s t r ö m op, twee manieren om
schoonheid te gevoelen. Men kan met de oude Grieken en met de vrome kunst der
middeleeuwen schoonheid als vertolking van den zin des

1) P. K r o p o t k i n . Idealen en werkelijkheid in de Russische Literatuur. Met toestemming
van den schrijver uit het Engelsch vertaald door F a n n y M a c L e o d - M a e r t e n s .
bladz. 382. Amsterdam S.L. v a n L o o y . 1907. Dit lijvig boek, hetwelk pas de pers
verlaten heeft, is zeer lezenswaard.
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levens eeren. Men kan ook met de decadenten den zin des levens in schoonheid doen
opgaan. Hier is een dergelijk verschil als tusschen eten om te leven en leven om te
eten.1)
Bij E l l e n K e y is schoonheid de uiting der levensvreugde, der natuur in bloei.
Haar voorbeeld zijn de oude Grieken. Maar het blijde Hellas is slechts een
onhistorische waan. Dat levensvreugde en levensschoonheid identisch zijn laat zich
niet staven. Meer dan een oog voor schoone vormen, ook burgerzin en vroomheid
waren noodig om de edele kunst der Grieken te doen ontstaan. P h i d i a s schiep zijn
Zeus om zichzelf en anderen te overtuigen, hoe de God er uit moest zien om
aanbiddelijk te wezen. Alle echte kunst heeft een objectieve zijde. Waar geestelijke
aanschouwing iets vasthoudt, dat hoog boven het zinnelijk waarneembare uitblinkt
en machtig genoeg is om tot daden te prikkelen, daar wordt, zoodra tevens aan de
eischen der techniek kan worden voldaan, echte kunst geboren. Kunst behoort, gelijk
Prof. V i t a 1 i s N o r s t r ö m zegt, tot den bloedigen ernst des levens. Het is verkeerd
het verantwoordelijkheidsgevoel, dat den kunstenaar verbiedt de erotische
prikkelbaarheid tot zijn doelwit te kiezen, belachelijk te maken. Hij heeft geen recht
om voor den naaste den reeds zoo zwaren strijd tegen de zinnelijkheid nog moeielijker
te doen worden.
Bij E l l e n K e y is de hoofdeisch der schoonheid lijnen en kleuren zoo te
verbinden, dat zij lust opwekken. Maar op die wijze wordt het schoone: vorm zonder
inhoud, krijgt men sensualistische kunst, welke enkel dient om de som van genot in
deze wereld te vermeerderen. Een kunst, die slechts onder het bereik van weinigen
valt. Vandaar dat zij klaagt:
‘In Zweden, gelijk elders, leven de meeste menschen, braaf en tevreden,
te midden van het leelijke, waaraan zij van oudsher gewoon zijn. Voor
hun massieve deugd zijn. de uitingen van het aesthetische
zedelijkheidsgevoel onzin of lastertaal. De bewering dat een gebouw een
misdaad tegen de zedelijkheid kan zijn is volgens hen in het gekkenhuis
op haar plaats. Wie daarentegen zin voor schoonheid heeft voelt een
walging tegen het leven in zich opkomen, wanneer hem van een kussen
een engel tegenlacht, en hij zal vloeken, als hij zich tegenover een madonna
in oliedruk geplaatst ziet.’

1) Das tausendjährige Reich bladz 71.
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Tegenover zulke overdreven beschouwingen spreekt prof. N o r s t r ö m als zijne
overtuiging uit, dat wie in de groote wereld der schoonheid leeft niet in de eerste
plaats vraagt of de bloemen op zijn behangselpapier, of glas en karaf op tafel leelijk
zijn. Hij hecht aan kunst, die de geestelijke waarden nader brengt tot zijn gevoel.
E l l e n K e y prijst soms schoonheid, die niets met hooger leven heeft uit te staan.
Natuurlijk staat zij zelve hoog boven hare leer. Maar hoe kan deze socialistische
dame schoonheid voor allen eischen en daarmede bevrediging van een fijnen smaak
bedoelen, welke enkel voor goud te koop is?
In het reeds door mij genoemde werk van K r o p o t k i n wordt To l s t ó j 's
denkbeeld ter sprake gebracht, dat de waarde van een kunstwerk door zijn
toegankelijkheid voor het gros des volks zou behooren gemeten te worden. Hiermede
kan de Russische prins niet onvoorwaardelijk instemmen, daar het genot van zelfs
de eenvoudigste vormen der kunst eene zekere voorbereiding vereischt.
‘In hetgeen To l s t ó j zegt ligt evenwel een diep denkbeeld. Hij heeft
volkomen gelijk, als hij vraagt, waarom de Bijbel, als kunstgewrocht dat
voor een ieder genietbaar is, tot nog toe niet werd overtroffen. M i c h e l e t
maakte reeds dezelfde opmerking.... Zoo is dus voorname kunst mogelijk,
die, niettegenstaande hare diepte en hare hooge vlucht, kan doordringen
in elke boerenhut en allen kan bezielen met een verhevener opvatting van
natuur en leven1).’
Zeer streng zegt Prof. V i t a l i s N o r s t r ö m :
‘Aan den goeden smaak en niet aan den goeden wil, niet aan het plichtbesef
de leiding van het leven geven is onzedelijk. Plicht is het element in het
menschelijk leven, dat dit menschwaardig maakt. Plicht is het voornaamste
begrip in de zedeleer, terwijl vreugde, genot, geluk eerst in de tweede
plaats komen. Wie deze orde omstoot, of deze eenig rechtmatige orde
verzwijgt, vergrijpt zich aan 's menschen zielenadel... De allergrootste
onrechtvaardigheid is het de waarde van den mensch te zoeken in iets, dat
niet van hem afhangt en hem slechts door een gelukkig toeval beschoren
wordt. Wie dat doet vergrijpt zich aan het echt menschelijke, betoont zich
in zooverre een vijand van den mensch. Zoo echter handelt hij, die het
evangelie van geluk en schoonheid predikt, want deze

1) Idealen en werkelijkheid in de Russische Literatuur bldz. 384, 385.
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komen ten slotte als vogels door het open venster tot ons. Hun bezit maakt
niemand goed, hun gemis niemand slecht.1)
Het merkwaardigste is dat E l l e n K e y , ondanks haar lofliederen op de solidariteit,
wel met egoïsme meent te kunnen uitkomen.
Reeds de Renaissance, zegt zij, maakte in de ethiek gebruik van dezelfde
wet als C o p e r n i c u s in het heelal: dat namelijk de natuur het
hoogstmogelijke doel bereikt door de kleinstmogelijke middelen en liever
veel werkingen van één oorzaak doet afhangen, dan dat zij veel oorzaken
gebruikt voor één werking. Juist voor dergelijke denkbeelden werd
G i o r d a n o B r u n o verbrand, G a l i l e ï gemarteld,S p i n o z a vervolgd
en S t j ä r n h e l m , onze eerste monist, verdacht gemaakt. Want op het
lentegejubel volgde de nachtvorst.2)’
Ik wil gaarne gelooven dat het voor eene beminnelijke en gevoelvolle dame als
E l l e n K e y even natuurlijk is anderen als zich zelve te helpen. Toch acht ik een
levensleer, die enkel op het gevoel gebouwd is, niet zeer betrouwbaar. Immers niets
is zoo onbestendig en wisselvallig als het gevoel. Waar iedere vaste norm ontbreekt,
aan welke de menschen hunne privaatneigingen hebben te toetsen, is het schier
onvermijdelijk dat van tijd tot tijd ‘la bête humaine’ losbreekt. Om die reden acht ik
de toekomstdroomen, waarbij enkel op gevoel voor schoonheid en liefde wordt
gerekend, wilde fantasieën.
Haar sterk verlangen naar schoonheid doet E l l e n K e y eischen, dat zich in ieder
menschelijk leven stijl vertoone. Volgens haar is zedelijk wat aan de volle ontplooiing
van iemands aanleg tot een karakteristieke persoonlijkheid ten goede komt, verkeerd
en slecht wat daaraan afbreuk doet. Dat is een nieuwe maatstaf van goed en kwaad,
welke onbetwistbaar individualistisch, maar tevens hoogst bedenkelijk is. Met alle
gewenschte of liever ongewenschte vrijmoedigheid verklaart E l l e n K e y dan ook,
dat het haar onzinnig voorkomt aan individuen van zeer verschillende

1) 1.1. bldz. 82 en 83.
2) De Nieuwe Maatschappij blz. 8.
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soort een en dezelfde zedewet te willen opleggen. Als het er enkel op aan komt stijl
in het leven te brengen en het overigens aan ieders aanleg moet worden overgelaten
zich een eigen stijl te verwerven, dan gaat het verschil tusschen goed en kwaad op
losse schroeve staan. Wat blijft er zoo over van ‘de rechten van anderen’, die de
vriendelijke Zweedsche elders stipt ‘ontzien wil hebben’? Natuurlijk heeft zij, toen
zij hare beschouwingen over de wenschelijkheid van een individueelen levensstijl
nederschreef, niet aan C e s a r B o r g i a , niet aan J o s e p h C h a m b e r l a i n , niet
aan R h o d e s , niet aan S t a n l e y of aan vrijbuiters van vroeger en later tijd gedacht,
die plan en eenheid in hun denken, voelen en willen, in hun doen en laten, wisten te
brengen, door met ijzeren consequentie als een lokomotief vooruit te stoomen en te
verbrijzelen wat hun in den weg stond. Intusschen is haar pleidooi voor de stijlvolle,
eigenaardige persoonlijkheid niet maar een inval, niet maar vrucht van een gril of
van een oogenblikkelijke verstrooidheid. Wat zij in dat opzicht wil strookt geheel
met de telkens terugkeerende gedachte, dat aan den smaak en niet aan den goeden
wil, niet aan het plichtbesef, de leiding van het leven moet worden toevertrouwd.
Zoodanig aestheticisme is gevaarlijk. En dat niet enkel voor de bakvischjes van Prof.
P a u 1 s e n , maar, in onze dagen van verwildering in het rijk der geesten, ook voor
de zoogenaamd ontwikkelde vrouwen en mannen. Wie het menschelijk leven enkel
door den zin voor schoonheid wil zien bestierd, is niet in staat de opwekkende
woorden te doen hooren, die vleugels geven aan de ziel. E l l e n K e y loochent
onzen samenhang met een wereld van onzichtbare, eeuwige waarden, welke richting
en doel aan ons bestaan kunnen geven.
In dat verband is haar protest tegen een bekend evangeliewoord uiterst
karakteristiek.
‘De eisch, zegt zij, om volmaakt te worden zooals God volmaakt is, bestaat
niet voor den individualist, die niets van Gods volmaaktheid ziet. Hij ziet
het leven en dat is niet volmaakt. Ja, het leven schijnt tot nog toe geen
volmaaktheid te kunnen gebruiken, maar
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wel die onvolmaaktheid, waarin en waarmee wij tastend onzen weg zoeken
naar volmaaktheid.1)
Wij zullen de vraag maar laten rusten of de wereld al dan niet reeds thans
volmaaktheid zou kunnen gebruiken, schoon ik zeer geneigd ben den Chinees gelijk
te geven, die tot een zendeling zeide: ‘uw godsdienst zou dit land stormenderhand
veroveren en de aarde zou een aangenamer verblijf zijn, indien zij, die Christenen
heeten, ook werkelijk volgens hun evangelie leefden.’ Doch gaarne willen wij E l l e n
K e y gewonnen geven, dat wij de volmaaktheid Gods niet zien. Ten minste niet, als
wij op den uitwendigen loop der dingen letten. Zooals een oude spreuk het uitdrukt:
de wereld ligt in het booze. Maar om de onvolkomenheid van al het ondermaansche
te ontdekken, om ons zelve en onze natuurgenooten als gebrekkig in wijsheid,
goedheid en gezag te kennen, moeten wij toch besef, zij het een flauw besef, van
volmaaktheid, van volstrekte wijsheid, goedheid en gezag hebben. Wij moeten dat
allerheerlijkste en allerheiligste, dat de menschen plegen God te noemen, zij het in
een donkeren spiegel, kunnen aanschouwen. Niemand heeft het beter ingezien dan
A u g u s t i n u s , toen hij schreef: ‘Treed niet buiten uw deur, maar daal in u zelf af;
de ziel kent zich als bewegelijk, als dolend, als prooi van onzekerheid, welnu, zij
verheffe zich boven zich zelve en klimme op tot de onwrikbare beginselen van
beoordeeling, waaraan zij alles toetsen moet.’ Zijn er geen logische wetten, welke
uit een andere bron dan die der zinnen voortkomen, daar wij met haar behulp
betreffende de gegevens der zinnen uitmaken of zij al dan niet goochelspel zijn?
Gelden er geen noodzakelijke getalswaarheden? Zij behooren met de getallen zelve
in de sfeer van het onzinnelijke te huis. De eenheid zien wij niet, tasten wij niet; wat
wij zien en tasten is steeds een lichaam, dus veelvoud. Er zijn ontelbare getallen.
Hoe weten wij dat? Geen zin is ooit met alle getallen in aanraking geweest. Zijn er
ten slotte geen richtsnoeren, waarnaar wij over schoon en leelijk, over goed en kwaad

1) De nieuwe Maatschappij bl. 110.
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beslissen? Die maatstaven der beoordeeling, die ideeën zijn niet uw of mijn privaat
eigendom, maar behooren aan alle redelijke wezens toe, zij zijn de beste schatten
der ziel, maar liggen niet aan de oppervlakte, niet in het volle daglicht. Toch is de
mensch in zijnen donkeren drang zich wel bewust wat behoorlijk is. Zoo is er een
eeuwige, een goddelijke zon, die haar stralen in het duistere hart zendt. De samenhang
met een hoogere wereld is geen ijdele droom. A u g u s t i n u s is er van overtuigd,
dat hij heilig gebied betreedt, als hij tot zich zelf inkeert; hij weet, dat de geest der
menschen, ook al zij het in min of meer latenten staat, het onverandelijke, het eeuwige
herbergt. Van zoodanig besef treffen wij bij E l l e n K e y niet het geringste spoor
aan. Zij erkent geen souvereine wet, geen plicht der gehoorzaamheid.
(Slot volgt.)
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Bestrijding van woeker in Indië
Door Mr. J.C. Kielstra.
Elk schrijver nagenoeg, die een onderwerp in verband met den economischen toestand
der bevolking van Nederlandsch-Indië behandelde, heeft er op nieuw de aandacht
op gevestigd, hoe in onze koloniën op uitgebreide schaal gewoekerd wordt. En wie
een weinig rondom zich heeft gezien in die gewesten, zal zich over deze
eenstemmigheid allerminst verbazen, want er is wel misschien geen land ter wereld,
waar het kwaad van den woeker zoo welig tiert. Men mag alleen zich tot op zekere
hoogte er over verwonderen, dat in het algemeen slechts gesproken en geschreven
is over den woeker van de Inlandsche maatschappij, terwijl toch ieder, die met de
lagere klasse der Indo-Europeesche samenleving in aanraking is gekomen en de
verhoudingen, die daar bestaan, heeft kunnen waarnemen, zal hebben opgemerkt,
hoe algemeen verbreid ook daar de woeker is, welke ellendige gevolgen hij ook daar
heeft.
Wat de redenen zijn van het feit, dat de Indo-Europeesche maatschappij ten deze
zoo geheel buiten beschouwing bleef, is moeielijk met zekerheid na te gaan. Wellicht
is de onderstelling niet te gewaagd, dat men hier in dit opzicht te doen heeft met een
overeenkomstig verschijnsel als in Europa is kunnen worden opgemerkt, waar ook
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langen tijd de zorg voor de arbeidersklasse op zoodanige wijze op den voorgrond
trad, dat de belangen van den middenstand er door in het vergeetboek geraakten,
althans met veel minder nadruk dan die der loonarbeiders bepleit werden.
Het mocht hier echter niet nagelaten worden de aandacht op dit feit te vestigen,
en in verband daarmede reeds dadelijk op te merken, dat geen maatregelen ter
bestrijding van woeker, welke ook, met goed gevolg kunnen worden aangewend en
afdoende den woeker kunnen bekampen, zoolang zij alleen bedoeld zijn om het
kwaad in de Inlandsche maatschappij aan te tasten.
Er is een tweede verschijnsel in de literatuur over den woeker in
Nederlandsch-Indië, dat ons de moeite waard schijnt nader te beschouwen. Wij
bedoelen hiermede de afwezigheid van allen drang of aanbeveling tot het in het leven
roepen van wettelijke bepalingen ter directe bestrijding van den woeker; een
afwezigheid, daarom zoo opmerkenswaard, omdat wij in een tijd leven, waarin over
het algemeen eer een neiging bij velen bestaat, zich overdreven voorstellingen te
vormen van den invloed, door wettelijke maatregelen op economische
aangelegenheden uitgeoefend, dan dat men er toe zou overhellen der overheid een
zoo ver mogelijk gedreven onthouding ten deze aan te bevelen.
Nochtans doet het verschijnsel zich voor. Nagenoeg alle schrijvers, die over den
woeker in Nederlandsch-Indië hunne meening hebben doen hooren, dringen aan op
bestrijding van het euvel door indirecte, op de economische toestanden inwerkende
maatregelen. ‘Geef hun, die thans slachtoffers van den woeker worden, gelegenheid
tot goedkoop crediet’, zoo was in het algemeen de gang van hun betoog, ‘en van
zelve zal de woeker verdwijnen’. Zij zoeken de redenen, die den woeker in
Nederlandsen Indië doen voortbestaan, alleen in de daar, gelijk in nagenoeg alle
koloniën, bestaande kapitaalschaarschte, tengevolge waarvan de rente er hoog is. De
eene schrijver moge al meer, de ander minder op hulp van het Gouvernement bij het
ver-
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strekken van de gelegenheid tot goedkoop crediet gerekend hebben, een zeer enkele
aanbeveling van direct van Gouvernementswege te verleenen crediet moge gehoord
zijn, geen is er geweest, die op de uitvaardiging van wettelijke maatregelen tot
onmiddellijke bestrijding van woeker aandrong. De meesten roeren het onderwerp
in het geheel niet aan, en er zijn zelfs enkelen geweest, die hun afkeer van wettelijke
maatregelen met dit doel uitspraken.
Het duidelijkst vonden wij dezen afkeer van wettelijke maatregelen ter bestrijding
van woeker uitgesproken bij den lateren minister van Koloniën Mr. F o c k , waar
deze, als Lid der 2e Kamer door den toenmaligen minister I d e n b u r g geroepen tot
het uitbrengen van advies, in zijne ‘Beschouwingen en Voorstellen ter verbetering
van den economischen toestand der Inlandsche bevolking van Java en Madoera’
omtrent dit onderwerp zijne meening te kennen geeft. Bij de bespreking van de
bemoeienissen van wetgevenden aard, welke de verhouding der Regeering tot de
credietinstellingen zou kunnen medebrengen, merkt de schrijver der bedoelde
beschouwingen en voorstellen op, dat onder die rubriek zou kunnen worden gebracht
de uitvaardiging van een woekerwet. Doch onmiddellijk laat hij daarop volgen: ‘Ik
laat deze echter buiten beschouwing, daar de ondervinding, elders met woekerwetten
opgedaan, leert, dat deze het voortbestaan van den woeker niet kunnen verhinderen.’
Alzoo geen directe bestrijding van den woeker door wettelijke maatregelen, wijl de
woeker daardoor niet zou kunnen worden verhinderd.
Het zij ons allereerst vergund hiertegen op te merken, dat het argument, dat een
woekerwet het voortbestaan van den woeker niet zou kunnen verhinderen, ons bij
verre na niet afdoende schijnt om alleen op grond daarvan de uitvaardiging van zulk
een wettelijken maatregel te verwerpen. Ware toch met dit argument de bewijsvoering
uitgeput, alle wettelijke maatregelen ter bestrijding van diefstal, oplichting en
dergelijke feiten waren tevens veroordeeld, want geen daarvan heeft kunnen
verhinderen, dat de misdrijven, tot welker bestrijding zij in het leven zijn geroepen,
tot
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heden toe in hoogst ongewenschte mate voortbestaan. Toch zal niemand hieruit de
conclusie trekken, dat afschaffing der wettelijke maatregelen ter bestrijding der
zooeven genoemde misdrijven wenschelijk zou zijn, of zelfs maar dat verbetering
daarvan geen aanbeveling zou verdienen, omdat met zekerheid zou mogen worden
aangenomen, dat onder een verbeterde strafwet evengoed diefstal enz. zouden
voorkomen.
Verder beriep de heer F o c k zich op de elders met woekerwetten opgedane
ondervinding, ter bevestiging van zijn betoog, dat de invoering van zulk een
wettelijken maatregel hier niet gewenscht zou zijn. Het komt ons voor, dat de
omstandigheid, dat nagenoeg alle Europeesche landen, die onder den invloed van de
moderne staathuishoudkundige beschouwingen, in den loop der 18de eeuw opgekomen,
hunne woekerwetten hadden afgeschaft, in de tweede helft der 19de eeuw er wederom
toe zijn overgegaan woekerwetten in het leven te roepen, een nadere toelichting van
hetgeen de schrijver met ‘de ondervinding elders met dergelijke wetten opgedaan’,
bedoelde, zeer gewenscht hadden gemaakt. Zooals dit argument daar nu zonder
eenige nadere toelichting staat neergeschreven, maakt het den indruk dat het den
schrijver eenigszins lichtvaardig uit de pen is gevloeid, en dat van de jongere
woekerwetgevingen in Europa door hem een weinig diepgaande studie werd gemaakt.
Immers wettelijke maatregelen tegen woeker - het begrip hier genomen in de
beteekenis, die de nieuwere wetgevingen daaraan geven - zijn in Nederlandsch-Indië
niet zoo onbekend als men op grond dezer uitlating zou kunnen veronderstellen;
integendeel, verscheiden voorschriften beoogen, zonder nochtans het woord woeker
te gebruiken, wel degelijk de bestrijding van handelingen, die binnen dit begrip,
zooals de jongere woekerwetten het kennen, vallen.
Wij deelen de hierboven beschreven afkeerigheid van wettelijke bepalingen tot
directe bestrijding van den woeker niet. Natuurlijk geven wij dadelijk toe, dat
wettelijke maatregelen den woeker nooit geheel en al zouden kunnen verhinderen,
doch aan den anderen kant hebben wij de stellige overtuiging, dat door een stel van
doelmatige
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bepalingen de woeker zeer zeker zou kunnen worden tegengegaan en beperkt, ja, dat
deze beperking vrij aanzienlijk zou kunnen zijn. Wij stellen ons voor beneden uiteen
te zetten, hoedanige bepalingen ons in deze aangelegenheid gewenscht schijnen.
Alvorens hiertoe over te gaan, is het allereerst noodig uiteen te zetten, wat onzes
inziens onder woeker moet worden, verstaan. Zulk een uiteenzetting mag te minder
ontbreken, daar in de literatuur over dit onderwerp, voor zooverre zij de toestanden
in Nederlandsch-Indië behandelt, een zekere eenzijdigheid niet te miskennen valt.
In het algemeen beperkt toch deze literatuur zich tot het behandelen van woeker bij
crediethandelingen, een beperking, die tot de onderstelling leidt, dat de schrijvers
van het begrip woeker, zooals het zich in de jongste decennia heeft ontwikkeld en
het reeds in de jongere woekerwetten is neergelegd, nog niet zijn doorgedrongen.
Daarom moge het volgende hier eene plaats vinden.
In het algemeen bestaat het ruilverkeer uit wederzijds commercieele handelingen,
dat wil zeggen, elk der partijen, die aan een handeling, tot het ruilverkeer behoorende,
deelnemen, is voor zich van oordeel, dat het offer, hetwelk door hem bij deze
handeling gebracht wordt, hoogstens gelijkwaardig is aan het door hem te verkrijgen
vermogensvoordeel. Het is hierbij onverschillig, of men met koop en verkoop, ruil
dan wel met credietverleening te doen heeft. Ook deze laatste is een ruil in
economischen zin, ruil immers van tegenwoordige tegen toekomstige goederen. Maar
bij het ruilverkeer zal, wanneer het een commercieel karakter draagt, steeds elk
dergenen die er aan deel neemt, naar zijn subjectief oordeel, door de handeling, in
economischen zin gesproken, in een beteren toestand komen dan hij te voren was.
Wat hij verkrijgt, acht hij meer waard dan wat hij opoffert.
Nu behoeft het wel geen betoog, dat niet elke bij het ruilverkeer tot stand gekomen
handeling bij nauwkeurig onderzoek ook zal blijken werkelijk commercieel te zijn.
Die handelingen, waarbij men oogenblikkelijk bevoordeeling
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van een ander op het oog had als schenking, renteloos voorschot geven en dergelijke
vallen reeds van zelve buiten dit betoog. Doch ook als men deze uitzondert, laat zich
zeer goed denken dat het subjectief oordeel van een der partijen, die aan de handeling
deel nam, bij meer aandachtige beschouwing onjuist bleek te zijn. De mogelijkheid
bestaat voorts, dat hij door opzettelijk met de waarheid strijdige opgaven van zijn
mede-contractant, tot een onjuiste meening is gebracht omtrent de waarde van het
door hem te verkrijgen voordeel. In dit geval is bedrog aanwezig, en pleegt het recht
de gesloten overeenkomst nietig of vernietigbaar te verklaren, terwijl ook de strafwet
tegen dergelijke handelingen waakt. De mogelijkheid bestaat voorts, dat de eene
partij door de andere is gedwongen een overeenkomst aan te gaan, die, naar zij zelve
inzag, onvoordeelig voor haar was, doch die zij door den uitgeoefenden dwang wel
moest aangaan. In dit geval is de overeenkomst door geweld afgedwongen en ook
hiertegen pleegt het recht te waken, zoowel door civiel- als strafrechterlijke
voorschriften.
Maar er is ook nog een derde mogelijkheid, en die is, dat er omstandigheden zijn,
niet van den wil van een der partijen afhankelijk, doch die nochtans op het subjectief
oordeel van een der partijen een zoodanigen invloed uitoefenen, dat zij er toe komt,
een overeenkomst, waarin zij bij kalm nadenken niet zou hebben bewilligd, onder
den invloed van de bedoelde omstandigheden aan te gaan; of wel, de eene partij kan,
onafhankelijk van de andere, in een zoodanigen toestand zich bevinden, dat zij, ten
einde hier slechts uit te geraken, bij een overeenkomst toestemt in voorwaarden, die
zij anders nimmer zou hebben aangenomen. Zij bevindt zich derhalve in een toestand,
die haar er toe verleidt, deel te nemen aan handelingen van het ruilverkeer op
voorwaarden, die zij anders niet zoude hebben aanvaard.
Als voorbeeld van omstandigheden, die het oordeel van een der partijen benevelen,
zoodat zij er toe komt deel te nemen aan handelingen die zij zelve te bezwarend
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moet achten, kan voor Nederlandsch-Indië genoemd worden de Javaan, die om aan
geld te komen tot het geven van een slametan, ten einde niet ‘maloe’ te worden
tegenover zijn desagenooten, dit geld, bv. f 50 opneemt, onder verplichting om in
den loop van een half jaar in maandelijksche termijnen een totaal bedrag van f 100
terug te betalen1). Of wel de Indo-Europeesche klerk, die, om met zijn kameraden
mede te kunnen doen, lichtzinnig in den loop van de maand, als zijn tractement op
is, f 50 leent, met verplichting aan het einde der maand f 60 terug te geven1).
In een toestand, die hem er toe brengt op zeer nadeelige voorwaarden aan het
ruilverkeer deel te nemen, bevindt zich bijvoorbeeld de landbouwer, die zaaipadi
moet hebben om zijn sawah's, van de opbrengst waarvan hij met zijn gezin moet
leven, te kunnen beplanten, en dit opneemt onder zeer zware voorwaarden, bv. onder
verplichting om na den oogst de drie-dubbele hoeveelheid terug te geven; of een
ander die, opgeroepen als getuige in een rechtszaak, geld moet hebben om zich op
reis te begeven; of hij, die contanten moet hebben om begrafeniskosten te kunnen
voldoen en dus goederen ver beneden de waarde verkoopt, om geld te krijgen, dan
wel op al te dure voorwaarden een leening sluit.
Woeker nu heeft plaats in elk geval, waarin een der partijen, ten eigen bate
dergelijke omstandigheden exploiteerende, tengevolge daarvan vermogens-voordeelen
ten koste der andere partij weet te verkrijgen, die de ruilhandeling uit het oogpunt
der partij, die zich in de bedoelde omstandigheden bevindt, niet commercieel doen
zijn. Bedoeld zijn dus alle handelingen, waarbij de eene partij zich ten koste der
andere een vermogensvoordeel door de transactie verschaft, onevenredig groot ten
opzichte van het door haar zelve gepraesteerde.
Zoo is het moderne economische begrip van woeker. Gelijk men ziet, beperkt het
zich geenszins alleen tot het

1) Historisch.
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credietwezen, doch omvat het veeleer het gebeele ruilverkeer in al zijn geledingen.
Zooals echter met vele begrippen van den jongeren tijd het geval is, heeft het zich
niet dan geleidelijk ontwikkeld tot zijn tegenwoordigen vorm. Het loont daarom de
moeite thans de geschiedenis van het begrip woeker in korte trekken na te gaan.
Daarbij zal de gelegenheid zich voordoen, te zien welke vormen het in den loop der
tijden aannam, en met welke wettelijke maatregelen men, in verband met de
heerschende begrippen, het kwaad van den woeker heeft trachten te bestrijden. Op
grond van den ontwikkelingsgang elders kan dan in verband met de toestanden in
Nederlandsch-Indië als conclusie worden aangegeven, welke wettelijke maatregelen
in deze kolonie gewenscht zijn.
Wanneer men zich een primitieve maatschappij denkt, waarin elk gezin nog geheel
in eigen behoeften voorziet en ruilverkeer nog niet bestaat, dan is het aannemelijk,
dat de eerste verkeersverhoudingen, waarin men tot elkander treedt, zich voordoen
als hulp van den een aan den ander, wanneer de laatste in nood zit. Wordt de oogst
der eene familie vernield door overstrooming, de andere zal haar ter zijde staan door
haar levensmiddelen te verstrekken. Is een der gezinshoofden ziek en kan hij dus
niet ter jacht gaan om het noodige wild te verkrijgen, een ander die veel heeft
gevangen zal hem van den rijken buit iets afstaan. Heeft de gever zelf overvloed van
wat de ander mist, dan zal hij het om niet afstaan; is hij daarentegen zelf te
nauwernood in staat in de behoeften van zijn gezin te voorzien, dan zal hij het beding
maken, dat de ander hem, wanneer hij kan, het genotene teruggeeft. Bij wijze van
dankbaarheidsbetoon zal dan degene, die eerst geholpen werd, in sommige gevallen
en vooral dan wanneer degene, die de hulp verstrekte, het zelf niet al te ruim had,
iets meer teruggegeven hebben dan hij gekregen had. Uit dergelijke gevallen zal zich
langzamerhand de gewoonte ontwikkeld hebben, dat men den arme voor door hem
als hulp gegeven goederen iets meer behoorde terug te geven dan men gekregen had,
doch, waar het begrip arm zeer relatief
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is, laat zich denken, dat de toepassing van zulk een gewoonte zeer uiteen bleef loopen.
Maar in het volksbewustzijn bleef onwillekeurig van den oorsprong van deze
gewoonte iets hangen; ook later, toen zich bij iets intensiever ruilverkeer reeds een
begin van credietverleening gevormd had. Daarbij toch zullen allereerst de rijkeren
aan de armen, wanneer zij aan iets behoefte hadden, dit hebben geleend. Wanneer
deze dan een bepaald beding maakten, om meer terug te krijgen dan zij gegeven
hadden, en speciaal in die gevallen, waarin dit meerdere nog al belangrijk was, kan
men zich voorstellen, dat het rechtsgevoel van zulk een volk, levende in betrekkelijk
nog primitieve maatschappelijke verhoudingen, daardoor gekwetst werd.
In verband met het hier opgemerkte laat het zich begrijpen, tot welken rechtsregel
het volksbewustzijn in zulk een betrekkelijk nog zeer primitieve maatschappij leidde.
De eerste vorm daarvan zal zijn een verbod om bij het in leen geven van een zekere
hoeveelheid goederen te bedingen, dat meer teruggegeven zal worden dan afgestaan
werd. Wanneer dan de toenemende intensiviteit van het ruilverkeer, waarbij
langzamerhand het geld een rol gaat spelen, de credietverleening in verband daarmede
een anderen vorm doet aannemen, zal deze rechtsregel van zelve met ruilverkeer en
maatschappij samen zich ontwikkelen. Het oorspronkelijk verbod, dat met
ruilhandeltoestanden (Naturalwirtschaft) overeenkwam, past zich aan de meerdere
intensiviteit van het verkeer (Geldwirtschaft) aan, en neemt den vorm aan van een
verbod tot het vorderen van rente voor geleende goederen of gelden.
Ziedaar dan de eerste oorsprong van het begrip woeker, dat in het kort samengevat,
inhoudt een ongeoorloofde verrijking ten koste van een ander door gebruik te maken
van de omstandigheden, waarin die zich bevindt en waardoor hij verplicht is tot het
leenen van geld of goederen op de voor hem nadeelige voorwaarden om aan iemand,
die het niet noodig heeft, meer terug te zullen geven dan ontvangen werd, benevens
de eerste reactie van het recht op dit begrip. Beide, begrip en rechtsregel zijn nu nog

Onze Eeuw. Jaargang 8

470
zeer begrensd en bepalen zich tot de bekende gevallen zonder hieruit een algemeenen
regel af te leiden. Van de verdere ontwikkeling van de maatschappij hangt het nu af,
hoe ook het begrip van woeker en de daarop betrekking hebbende rechtsregelen zich
geleidelijk uitbreiden en wijzigen.
Zoo was bijvoorbeeld de ontwikkeling der oude Romeinsche maatschappij, waar
ook een renteverbod benevens rente-beperkende wetten afwisselend tot in den
Keizertijd bestaan hebben voor een uitbreiding van het begrip woeker niet gunstig.1)
De Romeinsche wetgever hield zich met angstvallige nauwgezetheid zooveel mogelijk
met dwingende regelen buiten de autonomie der gezinshoofden. Elk huisvader in het
oude Rome was volgens de heerschende begrippen een koning in eigen kring. Dat
in het maatschappelijk verkeer de een door den ander geëxploiteerd werd, de wetgever
merkte het op, doch zou er zich buiten gevallen van dringende noodzakelijkheid niet
mede inlaten, daar hij er een inbreuk in zou zien op de aan de burgers toekomende
vrijheid. Misschien is in geen enkele maatschappij het beginsel der individueele
vrijheid bij het verkeer zoo consequent doorgevoerd, als in de oude Romeinsche.
Slechts wanneer het niet langer kon, greep de wetgever in, meestal onder den invloed
van de lagere volksklassen. En waar van deze in hoofdzaak alleen drang uitging tot
nemen van wettelijke maatregelen tegen rente en tot beperking van den schuldenlast,
waaronder zij gebukt gingen, niet het minst tengevolge van het harde Romeinsche
schuldrecht, heeft dit Romeinsche woekerbegrip en de woekerwetgeving zich in
hoofdzaak beperkt tot het credietwezen.
Toch zijn er volgens verschillende schrijvers in het Romeinsche recht aanwijzingen,
dat ook te Rome een ruimere opvatting van woeker in het ruilverkeer zich langzaam
aan heeft baangebroken en wel voornamelijk onder

1) Uitvoeriger bespreking van de vroegere geschiedenis van het woekerrecht zou ons te ver
voeren en heeft voor ons betoog geen waarde. Hij, die ze wenscht na te gaan, worde verwezen
naar: Das Wucherstrafrecht door Dr. C. I s o p e s c u l G r e c u l . Leipzig, 1906.
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leiding van de op verlangen der lagere volksklassen ter hunner bescherming ingestelde
ambtenaren: de tribuni en aediles. Door civiel-rechtelijke maatregelen eerst, later
ook door strafbepalingen trachtten de aedilen zooveel mogelijk de koopers tegen
listen en lagen, die nog geen bepaald bedrog waren, te beschermen. Administratieve
maatregelen, als aankoop van overheidswege en verdeeling om niet, werden in tijden
van schaarschte van levensmiddelen door hen genomen. En in den Keizertijd schijnen
ook strafrechtelijke en administratieve dwangmaatregelen op handelaars, die hunne
waren niet tegen den marktprijs wilden afgeven, te zijn toegepast. Dit een en ander
ware wel niet mogelijk geweest indien niet een begin van het ruimere moderne begrip
van woeker, zij het ook wellicht onbewust, in de Romeinsche maatschappij was
ontstaan. Een bewustzijn van het ongeoorloofde der exploitatie van de nooddruft of
van de gebrekkige ontwikkeling van anderen te eigen bate moet ten grondslag liggen
aan den drang, aan het rechtsbewustzijn, dat tot het nemen van zulke maatregelen
leidde.
Het is wel meer dan een toevallige omstandigheid, dat reeds van de oudste tijden
de Christelijke Kerk tegen het nemen van rente te velde trok. Brengt de leer van de
liefde tot den naaste reeds mede, dat de oudste predikers van het Christendom het
moesten afkeuren, dat men loon voor het bewijzen van een dienst aan den naaste
vorderde, - men vergete niet dat het Christendom oorspronkelijk in een zeer primitieve
maatschappij zonder belangrijk ruilverkeer is verkondigd - bij zijne komst in Rome
vond de nieuwe godsdienst allereerst zijne aanhangers onder de lagere volksklassen,
die, gelijk boven gezegd, juist zoo gebukt gingen onder de schulden aan de meer
gegoeden en te wier behoeve de woekermaatregelen aldaar reeds genomen waren.
Te Rome vond dus juist onder de eerste Christenen deze leer van het renteverbod
in den tijd een goeden bodem. Doch niet alleen door schulden, ontstaan door
credietverleening, ook door andere economische invloeden als specu-
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ties, die op een klein gebied met beperkte marktruimte, als altijd, ook daar groote
afwisseling in de prijzen brachten, toeneming van het groot grondbezit en het ontstaan
van monopoliën, waren de lagere volksklassen in allerellendigsten toestand gekomen.
Dit alles, gevoegd bij de neiging tot redeneeren in abstracto, die bij de kerkvaders
bestond, baande den weg tot verruiming van het begrip van het oorspronkelijk
renteverbod bij alle andere credietzaken allereerst, doch daarna tot een theorie van
ongeoorloofde winst bij alle handelingen van het ruilverkeer. Zoo ontstond de leer
van de aequitas, de gelijkheid in het verkeer, de leer, die in het kort hierop nederkwam,
dat bij elke handeling in het ruilverkeer praestatie en contrapraestatie aan elkander
gelijk moeten zijn; dat alles wat men in het ruilverkeer verkreeg boven het zelf
gepraesteerde onrechtmatig was.
Tot deze verruiming der leer van het renteverbod had ook bijgedragen de
omstandigheid, dat dit verbod zeer dikwijls overtreden werd door een leencontract
in andere vormen te gieten, waardoor de schijn gered werd. Uit dit laatste zou men
nochtans ook een andere conclusie kunnen trekken, die, ware zij niet aan de aandacht
ontsnapt, van grooten invloed op de leer van den woeker had kunnen zijn. Wij
bedoelen de gevolgtrekking, dat het ruilverkeer blijkbaar het berekenen van rente
niet kon ontberen, en dat, waar de gelegenheid, openlijk interest te heffen, ontbrak,
het verkeer tot omwegen zijn toevlucht nam.
Evenwel, deze gevolgtrekking is niet gemaakt; en de kanonieke woekerleer breidde
zich steeds meer uit, tot zij eindelijk het geheele toenmaals bestaande ruilverkeer in
hare definities had opgenomen. Het is haar echter nooit gelukt het geheele ruilverkeer
te beheerschen, hoezeer zij er ook naar streefde weerklank te vinden in de wereldlijke
wetgeving en rechtspraak, omdat de maatschappij zich nu eenmaal in haren
ontwikkelingsgang op den duur niet laat tegenhouden door een rechtsregel, en het
ruilverkeer zich niet ten gevalle eener theorie aan banden laat leggen. Toch heeft de
invloed van de kanonieke woekerleer vooral in het begin der middeleeuwen over
een uitgestrekt gebied
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zich doen gevoelen. Om dit te verklaren, dient men in het oog te houden, dat het
Christendom van Rome, zich naar het Westen en Oosten verbreidende, verkondigd
werd en aanhangers vond onder volkeren, die op een nog zeer lagen trap van
ontwikkeling stonden in een maatschappij met een nog zeer weinig beteekenend
ruilverkeer. In een dergelijke maatschappij heeft nagenoeg geen credietverleening
plaats en hindert dus het renteverbod niet in de enkele gevallen, waarin het toegepast
wordt. Waar het verdere ruilverkeer in zulk een maatschappij ook weinig te beduiden
heeft, bestaat er weinig gelegenheid zich daarbij ten koste van anderen te
bevoordeelen. De kanonieke woekerleer kon geen beter terrein vinden om welig te
tieren dan juist de Germaansche en Gallische maatschappij in den aanvang der
middeleeuwen.
Het zal den lezer niet ontgaan zijn, dat bij de hooger omschreven woekerleer een
hoogst gewichtige factor van het ruilverkeer over het hoofd was gezien. Wij bedoelen
het verschil in waarde, dat er bestaat tusschen tegenwoordige en toekomstige
goederen. Wanneer op een bepaald oogenblik een zaak in ons bezit is, heeft zij voor
ons meer waarde dan wanneer zij eerst op een later tijdstip in ons bezit zal komen.
Het duidelijkst is dit ten opzichte van goederen, die voor onmiddellijk verbruik
bestemd zijn, doch het verschil in waarde bestaat steeds. Wanneer dus iemand op
een gegeven oogenblik goederen ontvangt, dan zal hij daarvoor, om de praestatie
aan weerszijden gelijkwaardig te doen zijn, een grooter hoeveelheid van die goederen,
op een later tijdstip te leveren, moeten aanbieden. In dit verschil in waarde, hetwelk
natuurlijk niet altijd gelijk behoeft te zijn en van velerlei omstandigheden afhankelijk
is, ligt de oorsprong der rente. Bij een intensief ruilverkeer, dat niet alleen bestaat
uit ruilhandel of contanten koop en verkoop, doch waarbij zaken op termijn worden
afgedaan, moet dus noodzakelijk renteheffing voorkomen, om niet altijd de partij,
die de tegenwoordige goederen verstrekt tegen de toekomstige, bij de handeling
nadeel te doen lijden. Het
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meer intensieve verkeer kan niet buiten rente, en heeft, juist uit een oogpunt van
rechtvaardigheid beschouwd, deze noodig.
En voorts werd nog op iets anders geen acht geslagen, en wel hierop, dat zeer goed
bij een verkeershandeling beide partijen naar hun eigen oordeel winnen kunnen.
Wanneer de praestatie van beide bij een handeling precies gelijk is, bestaat er geen
reden de handeling tot stand te brengen; het beoogen van stoffelijk voordeel is in het
algemeen de prikkel, die tot handelingen in het ruilverkeer aanspoort. Wanneer een
ondernemer, die een gegeven artikel voortbrengt, daarvan zekere hoeveelheid kan
verruilen voor een bepaalde hoeveelheid andere goederen, die hij met evenveel moeite
zelf had kunnen voortbrengen als de op te offeren hoeveelheid van het eerste artikel,
dan bestaat er voor hem geen reden, om zich uitsluitend op de productie van het
eerstbedoelde artikel toe te leggen, doch maakt hij beide voor zooverre hij die noodig
heeft. Anders echter wordt het voor hem, zoodra de voortbrengingsmoeite van hetgeen
hij verkrijgt, voor hem grooter zou zijn dan voor hetgeen hij opoffert. Maar zijn
medecontractant kan evenzeer grootere voortbrengingsmoeite hebben, indien hij
beide artikelen voortbrengt, instede van zich tot het tweede te bepalen. Hij ziet er
dus voordeel in, een gedeelte van het tweede artikel tegen het eerste te verruilen. Bij
de handeling trekken dus beide partijen voordeel. En het beoogen van dit voordeel
doet hen tot den ruil overgaan.
Het blijft een fout van de kanonieke juristen, zeer vergeeflijk echter indien men
de ontwikkeling van dien tijd in aanmerking neemt, dat zij deze economische
waarheden niet hebben ingezien. Doch daartegenover staat als groote verdienste, dat
zij het zijn geweest, die het eerst, hoe gebrekkig dan ook, onder woorden hebben
gebracht, dat in het ruilverkeer bij alle handelingen en niet alleen bij credietzaken
exploitatie van de eene partij door de andere kan plaats hebben. Doordat zij het zijn
geweest, die het eerst dit onder woorden hebben gebracht, moeten de kanonieke
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juristen ondanks hunne fouten beschouwd worden als de grondleggers van het
moderne woekerbegrip.
Het recht der middeleeuwen reageerde op de leer der juristen, die men kan
beschouwen als de uiting van het rechtsgevoel der toonaangevende kringen, door
een samenstel van maatregelen, zoowel van wettelijken als administratieven aard.
Wettelijken bepalingen bedreigden, onder den invloed der woekertheorie van het
kanonieke recht, wereldlijke straffen tegen overtreding van het renteverbod en het
nemen van ongeoorloofde winst in het ruilverkeer; kerkelijke straffen sloten zich
daarbij aan. De moeilijkheden, die zich voordeden om overtreding van het
laatstbedoelde verbod te constateeren, leidden er toe, dat men zocht naar een door
de praktijk gemakkelijk toe te passen formuleering van het verbod. Als uitvloeisel
van dit streven zijn verschillende van overheidswege in de middeleeuwen genomen
administratieve maatregelen te beschouwen. Zoo is de vaststelling van overheidswege
der prijzen van verschillende artikelen, vooral het fixeeren van de prijzen der meest
onontbeerlijke goederen als granen, die reeds vroeg het voorwerp van speculatie zijn
geweest, te beschouwen als een uitvloeisel van het streven om de theoretische leer
van den in het ruilverkeer als geoorloofd te beschouwen billijken prijs in de praktijk
om te zetten. Door deze maatregelen, genomen om het nemen van ongeoorloofde
winsten te voorkomen, werd het constateeren van overtreding van den betrekkelijken
rechtsregel zeer vergemakkelijkt. Het eenige element van de strafbare handeling toch
was, na de vaststelling van prijslijsten van overheidswege, gelegen in den verkoop
der getarifieerde goederen tegen hoogere prijzen dan daarvoor waren vastgesteld.
Zoowel vanwege de kerkelijke als de wereldlijke overheid zijn in de middeleeuwen
vele dergelijke prijslijsten verschenen.
Maar alle deze maatregelen hebben, gelijk reeds boven is opgemerkt, op den duur
het verkeer niet kunnen dwingen. Vooral aan crediet en daarmede aan de mogelijkheid
om rente te berekenen, ontstond behoefte. De last, door de
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gefixeerde prijzen ondervonden, schijnt niet zoo groot geweest te zijn, wellicht omdat
door uitbreiding van handel en verbetering van productie de prijzen neiging tot dalen
vertoonden, en de vastgestelde maxima reeds tengevolge van economische oorzaken
niet meer overschreden werden. Opmerkenswaard is echter hoe men, inziende dat
het ruilverkeer aan de starre regels, door het recht der middeleeuwen gesteld,
ontgroeide, zich uit de impasse, waarin men door strenge handhaving dier regels zou
geraakt zijn, trachtte te redden. Men wilde het renteverbod bij crediethandelingen
niet prijsgeven, doch erkende, dat bij enkele handelingen uitzonderingen daarop
waren toetelaten, en zocht verder door het vinden van redenen, die een zeker loon
voor bewezen diensten wettigden, voor sommige gevallen het nemen van rente te
verdedigen. Als voorbeeld van het eerste vindt men den wissel genoemd; als
voorbeelden van het laatste geven de schrijvers dat bijvoorbeeld bij uitleenen van
gelden in een andere stad het berekenen van rente als transportloon geoorloofd werd
geacht of ook wel dat geld en arbeid vereenigd wel vruchten kon afwerpen en dus
het nuttig aanbrengen van geld, waar daaraan behoefte bestond, arbeid was.
Het behoeft wel geen betoog, dat de verbodsbepaling door het bij toeneming en
uitbreiding van het ruilverkeer steeds toenemend aantal uitzonderingen, zoomede
door de steeds meerdere bij uitlegging toegestane afwijkingen, zeer verzwakt werd.
Was een overtreding van den rechtsregel daar, terwijl het ruilverkeer deze niet kon
ontberen, de wetenschap was al spoedig bij de hand om een uitlegging te vinden
waardoor de overtreding in het aanwezige geval geoorloofd bleek. Zoo werden
inderdaad niet veel meer overtredingen bestraft dan ook thans bij de moderner
begrippen van woeker mogelijk is in die landen waar woekerstrafwetten bestaan.
Een gevolg echter van de handhaving van den regel van renteverbod was, dat
fatsoenlijke lieden, buiten den koopmansstand, zich met het geven van crediet nog
niet ophielden. Voor andere klassen der bevolking was het
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zeer moeilijk om aan geld te komen, en de voorwaarden om het te krijgen waren zeer
zwaar, want het wegblijven van fatsoenlijke lieden van de geldmarkt had dubbelen
invloed. Eerstens werd het aanbod van geld daardoor beperkt en ten tweede waren
zij, die van geld uitleenen hun werk maakten, weinig scrupuleus, terwijl in vele
gevallen in de rente een groote risicopremie voor het gevaar van gestraft te worden
verborgen was.
Het schijnt niet precies uit te maken, hoelang deze toestand bleef bestaan en
evenmin, of en wanneer het renteverbod uitdrukkelijk is afgeschaft. Langzamerhand
ziet men in het midden van de 16de eeuw en later op verschillende plaatsen
verordeningen gemaakt, waarbij een maximumrente als geoorloofd wordt toegestaan,
terwijl het vorderen van een hooger percentage strafbaar wordt gesteld. Het eenig
element der overtreding is dus bij deze verordeningen geen ander, dan dat het
maximum, door de overheid bepaald, overschreden wordt. Dit wordt zoo sterk
doorgevoerd, dat in vele gevallen niet alleen hij, die te hooge rente heft, doch ook
degene, die ze betaalt, strafbaar wordt gesteld. Van het moderne begrip, dat in
benadeeling van een ander in elk bijzonder geval het voornaamste kenmerk ziet van
het delict woeker, is niets in de verordeningen te vinden. De geheele wijziging in de
wetgeving komt dus feitelijk neer op een beperking van het onder den invloed van
het kanonieke recht in het leven geroepen woekerbegrip. Stelde dit het nemen van
alle rente strafbaar, de nieuwe wetten wilden vervolgd zien het heffen van alle rente
boven een zeker maximum. Van principieele verandering in de wetgeving op grond
van economische overwegingen is dus hier nog geen sprake, alleen wordt door de
theorie een ruimer concessie aan de praktijk gedaan. Dat het leidende principe niet
veranderde, wordt wel ook hierdoor bewezen, dat alle op het ruilverkeer buiten het
credietwezen toepasselijke bepalingen, als prijslijsten, loonlijsten, verbod van
speculatie, naast de nieuwe woekerwetten van kracht bleven. Had men een ander
beginsel aangenomen, dan had men ook deze verordeningen, die aan het verkeer

Onze Eeuw. Jaargang 8

478
evenzeer de vrijheid benamen en het aan door de overheid gestelde regels trachtten
te binden, moeten afschaffen of wijzigen. In het ruilverkeer handhaafde zich alzoo
de leer der aequitas en alleen de wetgeving veranderde van vorm.
Zoo bleef, in de onderscheiden landen in kleine variaties plaatselijk verschillend,
de toestand van de woekerwetgeving in Europa, tot dat de nieuwere
staathuishoudkundige theorieën in den loop der 18de en 19de eeuw opkwamen.
Tegenover deze wetenschappelijke ontdekkingen konden de bepalingen tegen woeker,
zooals zij in dien tijd golden, het natuurlijk niet lang uithouden. Het eerst zag men
in, dat het een dwaasheid was de prijslijsten te handhaven en daarna, dat het ook niet
aanging een maximum-rentestandaard van overheidswege vast te stellen, daar ook
deze van velerlei oorzaken, niet in de hand van de overheid, afhankelijk was. De
zuiverder meeningen, die omtrent de economische wetten, die het ruilverkeer
beheerschen, ontstonden, deden langzaam maar zeker alle slagboomen, die vroegere
theorieën daaraan in den weg hadden gesteld, opheffen. ‘Geen hindernis meer in het
verkeer’ was de leuze, die alom werd aangeheven, en de een na de ander werd elke
belemmering weggeruimd. Doch men zag voorbij, onder den invloed der theorie,
dat het vrij laten van het ruilverkeer nog niet de noodzakelijkheid medebrengt, om
bij het ruilverkeer elke exploitatie van den een door den ander geoorloofd te achten.
Men zag over het hoofd, dat vrijheid in het ruilverkeer niet behoefde mede te brengen,
dat elk die wilde, van die vrijheid misbruik kon maken, door zich ten koste van een
ander bovenmatig te bevoordeelen. Evenmin als men, de groote waarde der
persoonlijke vrijheid erkennende, zoo ver behoeft te gaan en in de wetgeving ook
nergens zoo ver gaat, dat alle uitspattingen worden geoorloofd, evenmin behoeft
men, in naam der vrijheid van het ruilverkeer, het economische vuistrecht te
proclameeren. In een maatschappij, samengesteld uit enkel hoogst moreele lieden,
moge de algeheele vrijheid van het ruilverkeer ideale gevolgen hebben, zoolang de
maatschappij voor een goed deel uit minder hoog staande individuen bestaat, moet
de wet-
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gever met deze omstandigheid rekening houden; ook in dit opzicht, dat hij de
economische vrijheid, waar noodig, weet te beperken. Met evenveel recht, als men
door verschillende z.g. sociale wetten de volledige vrijheid van contracteeren der
partijen, de vrije arbeidsovereenkomst (die in theorie slechts bestaan kon, maar in
de praktijk door het groote verschil in den economischen toestand der partijen een
fictie bleek te zijn) aan banden legde, - met evenveel recht mag men er door een
doelmatige wetgeving tegen waken, dat ook bij alle andere handelingen van het
ruilverkeer van de bestaande algeheele vrijheid geen misbruik gemaakt wordt door
sommige individuen, die zich bevoordeelen ten koste van anderen, die wel in naam,
doch niet inderdaad geheel vrij zijn in hunne tot het ruilverkeer behoorende
handelingen. Wettelijke maatregelen tot bestrijding van woeker hebben dus evenveel
recht van bestaan als alle andere producten van sociale wetgeving.
De strijd evenwel, onder den invloed der zooeven bedoelde nieuwere economische
theorieën aangebonden, richtte zich natuurlijk direct tegen de oude woekerwetten,
slecht naar vorm en inhoud; en daaraan was het te wijten, dat het streven om tot
afschaffing dezer producten van wetgeving te komen, hoewel dit slechts beoogd had
het ruilverkeer van onnoodig klemmende banden te bevrijden, als resultaat niet alleen
de vrijheid van het ruilverkeer medebracht, doch ook de vrijheid om daarvan in vele
opzichten misbruik te maken.
Doordat men het goede doel voorbij streefde, zijn de gevolgen der afschaffing van
de woekerwetten niet zoo zegenrijk geweest, als men zich had voorgesteld. Het werd
geoorloofd, in het ruilverkeer anderen zooveel men kon te exploiteeren, ten einde
slechts zooveel mogelijk voordeel te behalen. Toegegeven, dat de onmiddellijke
uitwerking van de oude woekerwetten zeer gering was; nu zij waren afgeschaft, ging
ook de moreele werking, die zij toch altijd eenigermate gehad hadden, te niet. Had
men vroeger in de woekerwetgeving tot zekere hoogte als uitdrukking van het
rechtsgevoel belichaamd gezien de meening van
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den wetgever, dat exploitatie van anderen in het ruilverkeer niet geoorloofd was, nu
de wetten waren afgeschaft onder den invloed der theorie, was er een zekere groep
van lieden, voor wie met het wettelijke ook het moreele gebod op zijde gezet was,
en die, nu de wetgever geen reden zag het woekeren te beperken of aan banden te
leggen, er ook geen been in zagen bij hun bedrijf er enkel op uit te zijn zooveel
mogelijk voordeel te behalen. Dat er ook moreele invloed, zelfs van een technisch
slechte en praktisch moeilijk uitvoerbare wet kan uitgaan, was bij de afschaffing der
woekerwetten over het hoofd gezien.
Het zou buiten het bestek van dit opstel vallen aan de hand van de verschillende
schrijvers1) na te gaan, welke slechte gevolgen de opheffing van de woekerwetten en
de daardoor ontstane woekervrijheid in Europa heeft gehad. Genoeg zij het aan te
teekenen, dat, naar vermeld wordt, de gevolgen het treurigst zijn geweest in die
landen, waar de beschaving nog slechts in geringe mate was doorgedrongen; waar
gebrek aan economisch overleg, onervarenheid en lichtzinnigheid algemeen
voorkomende eigenschappen zijn. En het was niet meer dan natuurlijk, dat de
slachtoffers van den woeker juist te vinden waren onder die leden der economisch
zwakkere klassen, die door hun bedrijf in ruime mate aan het ruilverkeer plegen deel
te nemen; derhalve onder den kleinen boerenstand en de kleinere voor eigen rekening
arbeidende handwerkslieden.
(Slot volgt).

1) Zie o.a. het hooger aangehaalde werk van Dr. I s o p e s c u l G r e c u l .
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Verzen1)
Van Edward B. Koster.
Rustig slapen.
Duitsch van C. Eysell-Kilburger.
Dat moet voorzeker rustig slapen zijn:
't Eenvoudig steenen kruis, zoo grijs en klein,
Het gras zoo warm, zacht golvend met gezucht,
De plek zoo stil, vèrweg elk hard gerucht Geen hooge muur die meelijloos omspant
De groenende eenzaamheid - alleen een wand
Van rooden meidoorn, pas in bloei en koel
En dicht opeen - de geur is haast te zwoel.
In dit dicht bosch van bloeiende seringen,
Waar diep een vogel moede zit te zingen Dat moet voorzeker rustig slapen zijn,
In meidoorngeur en warmen zonneschijn - -

1) Uit een bundel Adrastos en andere gedichten.
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Eenzaam akkerland
Duitsch van Gertrud Freïn le Fort.
Ik dwaal alleen door 't eenzaam akkerland,
Het pad omzoomt des korens golvenrand.
De late zomeravond donkert week,
En uit het woud verrijst de mane bleek.
Ver ligt het kleine dorp in zilverrook,
En ver liet ik des dages onrust ook.
Hoe wijd en wakker wordt mijn diepste zijn,
Zoo gansch geopend voor den maneschijn.
Ik hoor in 't korenveld, dat ruischt als riet,
Een zingen, zacht en vreemd - der wereld lied.
Het hooge lied der kracht zoo wonderbaar,
Die alle vrucht en zegen schept van 't jaar.
Die in de diepte van al 't zijnde weeft,
Iets eeuwig-komends, en dat rustloos streeft Mijn ziel verneemt den zachten klank en hoort,
Maar ach, verstaat toch nooit het duist're woord.
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Frederick Lamond.
Beethoven-Matinee.
Beethoveniaansche kop; de mond geprest
Met stijf-gebeten lippen; bossig haar
Gebeeldhouwd staand om 't hoofd; een ernstig oog,
Dat nù omhoog blikt, dàn in zich verdroomt;
De wang met scherpe vouw van neus tot kin;
De neus klein, lange bovenlip, de kin
Massief gezet tot schraging van den kop:
Zóó zat hij aan 't klavier, en liet de hand
In klankvol deinen dalen op 't ivoor,
De tonen wekkend uit metalen slaap:
Nu galmend met gedaver als van storm,
Een wilde windevaart door dreunend woud,
Een zware dondergolving door 't gewolk
Waardoor een scherpe toon als bliksem schiet;
Dàn 't fijn gemurmel van een gladde beek
Langs ronde kiezels glippend, of 't gezwier
Van dart'le koeltjes door een zomerbosch,
Met leutig pijpen van een herdersknaap
En echo's ver van vreemden nymphenzang.
Daartusschen weder 't vlak, egaal gegolf
Van wind langs vlakten - alles schiep de hand
Des macht'gen spelers naar de harmonie
Des macht'gen meesters dien hij leven deed.
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Lied uit Shakespeare's
As You Like It; V, 3.
Twee liefjes liepen door de wei,
Van hei en ho en falderado,
En 't koren groende aan ied're zij;
In 't lentetij, 't mooi huwlijkstij,
Als vogels zingen en springen zoo blij,
Is 't liefdes lentetij!
En in de rogge bij elkaar,
Van hei en ho en falderado,
Lag dan dat jolig land'lijk paar;
In 't lentetij, 't mooi huwlijkstij,
Als vogels zingen en springen zoo blij,
Is 't liefdes lentetij!
En toen weerklonk hun lied zoo frisch,
Van hei en ho en falderado,
Hoe 't leven slechts een bloempjen is;
In 't lentetij, 't mooi huwlijkstij,
Als vogels zingen en springen zoo blij,
Is 't liefdes lentetij!
Geniet daarom den tijd der jeugd,
Van hei en ho en falderado,
Want dàn geeft liefde 't meeste vreugd
In 't lentetij, 't mooi huwlijkstij,
Als vogels zingen en springen zoo blij,
Is 't liefdes lentetij!
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Onze leestafel.
Briefwisseling tusschen M u l t a t u l i en S.E.W. R o o r d a v a n
E y s i n g a , uitgegeven door M. D o u w e s D e k k e r , geb. H a m m i n c k
S c h e p e l . - Amsterdam, W. Ve r s l u y s , 1907.
Er is ongetwijfeld in deze ‘briefwisseling’ veel dat, als voor het publiek niet van het
minste belang, gevoegelijk ongedrukt had kunnen blijven. Als R o o r d a (bl. 332)
de Gedenkschriften van M e t t e r n i c h ‘onbeduidend’, ‘boekverkoopers-speculatie’
noemt, spreekt hij over een goed deel van de ‘Briefwisseling’ een niet onduidelijk
oordeel uit!
Met dat al, - de brieven schenken ons een blik op de karakters van beide mannen,
door hun verleden verbitterd op hun vaderland, op ons bestuur over Indië, op....men
zou haast zeggen alle menschen. Beiden fel in de uiting van hun haat; beiden met
het gevoel, in hooge mate miskend te zijn, en, daardoor misschien, al te zeer genegen
ook anderen te miskennen.
M u l t a t u l i schrijft (bl. 184): ‘Ik wil Holland straffen, ook al ging ik zelf er bij
onder’. R o o r d a (bl. 257): ‘Ik heb door die drie vreemdelingen.... ons bestuur zoo
zwart mogelijk doen maken’. M u l t a t u l i (bl. 300): ‘mijn program is: ‘er uit met
Holland’, en (bl. 302): ‘wanneer 't mij gelukt, Holland uit Insulinde te jagen, mag
men mij doen wat men verkiest’....
En wat onze staatslieden, dichters, schrijvers betreft, - ondanks de juiste opmerking
van M u l t a t u l i (bl. 104): ‘dat doen straatjongens’, vinden wij hier eene vrij
volledige verzameling van scheldwoorden: dieven, ploerten, schelmen, smeerlappen,
nietelingen, ellendelingen, prullen, bedriegers, lammelingen, een onbeteekenend
verzensmid....Zooals men ziet: de raad van De Génestet ‘aan een jong student’
gegeven: ‘scheld met variatie’, wordt hier wèl toegepast! In het laatste deel van het
boek lezen wij van M u l t a t u l i (bl. 315): ‘mijn hoofdindruk is dat wij in een
gekkenhuis leven’; (bl. 347): ‘geen dag gaat er voorbij zonder dat de opmerking mij
ontsnapt: ‘we zijn in 'n gekkenhuis.... waarom met gekken te redeneeren?’
Dit alles is natuurlijk de uiting van het nu eenmaal ver-
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bitterd gemoed; beide mannen misten de kracht zich boven de tegenspoeden des
levens te verheffen. M u l t a t u l i vond het verschrikkelijk, dat een man als hij moest
werken voor den kost. R o o r d a schikte zich daarin beter; het schrijven was voor
hem een lust, al was het schrijven om den broode hem een last; maar dit laatste had
hij slechts tot zekere hoogte te doen, hij had vaste inkomsten daarnevens (ik weet,
uit zijn mond, daarvan meer dan in zijn brieven staat) en ook een gelukkig huiselijk
leven. M u l t a t u l i was in beide opzichten minder fortuinlijk.
Het is opmerkelijk, hoe beide zeer ontwikkelde mannen soms lichtgeloovig zich
toonen. Als er een boek verschijnt waarin M u l t a t u l i ‘vreeselijk wordt
uitgescholden’, weet hij dadelijk (bl. 308) dat ‘P r i n s H e n d r i k geld gegeven
heeft om dat boek in de wereld te krijgen’; als een Belg een zeer verdacht verhaal
doet over ‘gestolen’ erfenissen uit de 18e eeuw, wordt hij dadelijk geloofd! Zijne
papieren, zegt R o o r d a (bl. 241) ‘geven ons wellicht ook stof tot rechtvaardige
wraak op de patriciërs van ons vuil volk’.... En M u l t a t u l i , die niet gelooft dat er
iets bewezen zal kunnen worden, vindt toch ‘de zaak zoo interessant dat hij gaarne
zou willen meedragen in de kosten om haar te onthullen, 't Is prikkelend’. Nota bene,
M u l t a t u l i , die altijd in geldnood zat, zooals op tal van bladzijden blijkt! Laat ons
hier ter loops opmerken dat hij, waarschijnlijk niet uit baatzucht maar om zijne
‘plannen’ te kunnen uitvoeren, zeer naar geld verlangde: ‘ik moet en zal geld hebben’
(bl. 272); ‘ik moet geld hebben, veel en spoedig; anders wordt America en verder
gespuis uit de geheele wereld baas op Java, dat zou vreeselijk zijn’ (bl. 276). Staat,
zouden wij haast willen vragen, deze zucht naar geld soms in verband met den wensch
naar ‘1000 man en 'n paar schepen’, (bl. 351) waaromtrent nadere toelichting
ontbreekt?
Het is óók opmerkelijk, hoe de beide vrienden elkander - en zich zelven - nu en
dan in de hoogte steken. R o o r d a schrijft (bl. 134): ‘ware 't mij gegeven, ik maakte
U keizer van Java, met of zonder cultuurstelsel Dat moet Gij weten’. M u l t a t u l i
antwpordt (bl. 162): ‘Kerel, kerel, wat kon je nuttig zijn! Ik ken niemand, die zoo
goed schrijft als gij’. En later (bl. 301), na de mededeeling van zjjn program: Holland
uit Indië!: ‘Wil men mij als dictator, goed! Ja, ik ben despoot, en zal dat blijven’;
(bl. 316): ‘De waggelende toestand, waarin de Nederlandsche heerschappij in Indië
verkeert is mijn werk; er is wijdte van blik noodig om dit in te zien.’
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Die ‘ijdele gedachte, dat hij geroepen was een politieke rol te spelen en als
staatshervormer op te treden’, was ons reeds bekend. Na M u l t a t u l i 's dood (Febr.
1887) heeft de heer C.E. v a n K e s t e r e n , in De Indische Gids van 1888 I bl. 272
een en ander medegedeeld uit den brief van 1876, waarop M u l t a t u l i doelt in zijn
brief aan R o o r d a van 4 Augustus van dat jaar. Daarin kwam o.a. ook deze zinsnede
voor: ‘Misschien ook ben ik de eenige, die dienen kan tot verzamelingspunt, tot leus’.
Hij voelde zich zóó van iedereen de meerdere, dat hij eens, zooals Prof. Dr. J a n
t e n B r i n k (Indische Gids 1887, I, bl. 761) verhaalt, tot een ‘beroemd advocaat’
te Batavia zeide: ‘je bent een enorme knappe kerel, en daarom verwondert het mij,
dat je je nog niet gebogen hebt voor mijn genie.’
Hij was dus zelf wèl overtuigd van zijne buitengewone gaven, en trachtte - het
blijkt ook overvloedig uit de thans vóór ons liggende ‘Briefwisseling’ - die overtuiging
aan anderen op te dringen.
Daarentegen stelde hij het talent van anderen - dat van R o o r d a dan uitgezonderd
- in den regel zeer laag. Als voorbeeld wijzen wij op zijne meening over C o e n r a a d
B u s k e n H u e t . Deze vertaalde nu en dan Fransche werken (Le médecin malgré
lui, van Molière, Sa majesté l'argent, van X a v i e r d e M o n t e p i n , misschien
nog andere), omdat hij dat het beste middel achtte om zijn stijl te verfrisschen; men
vervalt anders, meende hij, zoo licht in eentonigheid van uitdrukking en zinbouw.
Hoe oordeelde nu M u l t a t u l i over H u e t 's werk, na de verschijning van De
Koning der Eeuw, zooals de M o n t e p i n 's boek in het Hollandsen luidde? Wij lezen
het op bl. 318: ‘Die H u e t ! Een roman van zoo'n fr. flikker te vertalen! En hoe? Dit
nu weet ik niet; maar te oordeelen naar ander werk van hem, zal 't hollandsch ellendig
zijn, beneden 't geen men vorderen kan van een schooljongen van twaalf jaar...’
R o o r d a stelt H u e t ook niet hoog (bl. 319): ‘aan de Haarl. Courant (schrijft
hij) precies denzelfden mailbrief als aan 't Alg. Dagblad van Ned.-Indië. Hoe arm!
Dat lijkt niet op de koningin die daaglyks van kleed verwisselt’....
Ook hier schijnt - als zoo menigmaal! - M u l t a t u l i 's zucht tot afkeuring een
gevolg van persoonlijke vijandschap. Wij weten dat H u e t in het laatst van 1867
door den minister H a s s e l m a n naar Indië werd gezonden om de Indische pers te
‘ontzwavelen’; en nu schrijft M u l t a t u l i (bl. 133) over ‘de scanda-
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leuze zaak van H u e t ’ de volgende raadselachtige woorden: ‘Hij is schuldig - o ja!
- maar anders - en ik vind erger! - dan men meent. Hij heeft zich niet verkocht, maar
mij bedrogen. Ik had hem door H a s s e l m a n laten roepen. Ik was van nabij in die
zaak betrokken. De dagbladen weten van die zaak 't eerste woord niet’....
Bij het doorlezen van den bundel treft het ons hoe beide mannen, M u l t a t u l i en
R o o r d a , bij onze zeer ‘vooruitstrevende’ landgenooten zoo hoog aangeschreven,
toch eigenlijk weinig bij hen passen. Daar schrijft M u l t a t u l i b.v. (bl. 155); ‘over
de arbeidersquaestie, over de credietbanken, over socialismus en communismus
.....heb ik nog nooit iets gelezen dat ik begreep’. R o o r d a (bl. 360), geheel in
T h o r b e c k e 's geest: ‘ik ben, gelijk gij, voor een minimum van staatsbemoeiing.
D e P a e p e schreef onlangs aan Va n K o l : “ik ben zooveel mogelijkétatiste.” 't
Is stekeblindheid’. En M u l t a t u l i bevestigt dat (bl. 367): ‘Ja, die staatsalmacht van
de socialisten! 't Is bespottelijk. Heb je 't program van D.N. in Recht voor Allen
(gelezen)? 't Is m.i. onzinnig. Niet eens discutabel....’
Nog iets. Men heeft M u l t a t u l i meermalen aangehaald als den man, die den
langdurigen oorlog met Atjeh had voorspeld, - alsof hij weten kon dat wij daar, uit
gebrek aan doortastendheid, zoo grove fouten zouden begaan, en telkens en telkens
den vijand de gelegenheid zouden bieden, op zijn verhaal te komen. Maar een jaar
voordat de oorlog een aanvang nam, oordeelde hij geheel anders. Naar aanleiding
van de met Engeland gesloten overeenkomst schreef hij aan R o o r d a (bl. 144): ‘nog
nooit heb ik door een hollandsch ministerie zoo'n slimmen handel zien sluiten. Ik
weet namelijk wat Sumatra, en de latitude zich daar onbelemmerd uit te breiden, en
't reeds bezette deel te consolideren en te exploiteren, waard is. Java zinkt daarbij in
onbeduidendheid weg, of liever dat kan weldra 't geval zijn’...
Onze aankondiging is reeds te uitvoerig geworden, doch het scheen ons wel van
belang, aan de hand dezer briefwisseling eenigszins in het licht te stellen wat men
van de beide mannen denken moet. Wat ons betreft, wij kunnen niet beter doen dan
de woorden van den heer Va n K e s t e r e n (t.a.p.). die beide mannen kende, tot de
onze te maken:
‘In het algemeen zijn wij van gevoelen, dat de kennisneming
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van brieven beperkt dient te blijven tot den kring waarvoor de schrijver zelf ze
bestemde, en dat men ten opzichte van de brieven, door M u l t a t u l i in vertrouwen
aan zijn vrienden en vereerders gezonden, geen andere gedragslijn kan volgen zonder
noodeloos menigeen zeer pijnlijk te ontgoochelen.’
E.B.K.
Onze Indische Financiën. Nieuwe reeks aanteekeningen door E. d e Wa a l .
IX-X. Onze betrekkingen met, en andere aangelegenheden omtrent,
Noord-Borneo. Naar 't handschrift uitgegeven door E.A.G.J. v a n
D e l d e n , met voorwoord van G.P. R o u f f a e r . 's Gravenhage,
M a r t i n u s N i j h o f f 1907.
In October jl. kondigde ik het VIIIe deel van deze serie aan, en ontvouwde ik de
redenen waarom de uitgaaf van een werk, door den Schrijver zelven nog niet voor
de uitgaaf geschikt geacht, bezwaarlijk kon worden goedgekeurd. Ik kom daarop
niet terug, al zou ook het thans verschenen deel daartoe aanleiding kunnen geven;
het werk is niet àf, - zie b.v. bl. 288, juist ook ten opzichte van onderwerpen die ons
als koloniale mogendheid het meest belang zouden inboezemen.
Zooals de heer R o u f f a e r in zijn voorwoord zegt: dit deel van de Wa a l 's arbeid
geeft de eerste Nederlandsche levensbeschrijving van J a m e s B r o o k e , den radja
van Serawak. In 't voorbijgaan: men ziet hier het gevaar van een algemeenen titel
voor eene ‘reeks’ aanteekeningen; in dat gansche deel komt geen woord over ‘onze
Indische financiën’ voor!
De hoogleeraar Ve t h heeft in 1854-56, in zijn bekend werk over de
Wester-afdeeling van Borneo, reeds (in hoofdzaak tot 1846) de geschiedenis van
Broenei en Serawak, en de vestiging van een Europeesch gezag in laatstgenoemd
landschap verhaald. De levensloop van B r o o k e is dus niet onbekend, en juist
daarom, dunkt mij, zal de Wa a l 's beschrijving meer belangstelling wekken: ‘het is
voor een schrijver wellicht even gevaarlijk, zijne lezers te verplaatsen naar een geheel
nieuw onbekend terrein, als hunne aandacht bij het afgezaagde te bepalen;
belangstelling kan slechts bij eene zekere mate van bekendheid gewekt worden, bij
die mate welke het verlangen levendig maakt om door nadere, meer opmerkzame
beschouwing het nog ontbrekende in de kennis aan te vullen; en die schrijver is in
de gunstigste omstandigheden geplaatst, wiens onderwerp noch oud, noch nieuw is;
die van het reeds
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bekende iets nieuws verhaalt, en bij wien het nieuwe, dat hij mededeelt, in het oude
wortelt; die deels slechts door de herinneringen de trekken vernieuwt van een beeld,
reeds in den geest zijner lezers gevormd, doch aan die trekken nieuwe toevoegt,
waardoor het gedurig bepaalder, duidelijker, sprekender wordt.’
Onder die gunstige omstandigheden verschijnt thans het boek van d e Wa a l .
Wij kenden de wijze waarop B r o o k e zich in Serawak vestigde, - maar konden ons
slechts onvoldoende rekenschap geven van de moeilijkheden, waarmede hij daarna
te kampen had. En nu zien wij alles voor ons: den strijd tegen inlandsche
machthebbenden, tegen zeeroovers, tegen landgenooten - ook in zijn tijd werden
groote mannen belasterd! - tegen bloedverwanten zelfs... Het werk van de Wa a l ,
zegt R o u f f a e r in zijn voorwoord, ‘leest dikwijls als een roman; zoo boeiend’...
juist, mits men aan den ‘roman’ niet den eisch stelle dat hij zich ‘gemakkelijk’ lezen
laat; d e Wa a l stapelt daartoe te zeer de feiten opeen.
En... wat hij gaf, was een ‘voorloopige tekst’; ‘aanteekeningen’, gemakshalve met
Engelsche woorden doorspekt, waar hij uit Engelsche bron putte. Indien d e Wa a l
het werk zelf voor de pers had gereed gemaakt, zou hij ongetwijfeld slechts de
aanhalingen uit de vreemde taal behouden hebben, gelijk hij ook vroeger deed, waar
hij dat noodig achtte voor het geheel juist wedergeven van wat anderen zeiden of
schreven, maar zouden wij niet stuiten op tallooze zinnen als deze: ‘de vroeger
aangevoerde difficulty... telde hij nu minder’ (bl. 265); ‘aan inlanders geen belasting
op te leggen zonder hun vertegenwoordigers consulted te hebben’ (blz 325>. Zou
men niet in den geest des Schrijvers hebben gehandeld, door bij de uitgaaf, dergelijke
woorden door Hollandsen e te vervangen?
To e n B r o o k e in Serawak optrad, was hij zeer vijandig tegen de Nederlanders
gestemd (zie o.a. bl. 44, 51 enz.). Maar toen hij de ondervinding had opgedaan van
de moeilijkheden, aan het besturen vooral van onbeschaafde volkeren verbonden,
werd zijn stem gaandeweg anders. In 1850, toen onze strijd tegen Chineesche
aanmatiging in West-Borneo een aanvang nam, schreef hij in zijn dagboek: ‘mijn
sympathie is met de Hollanders’... (Ve t h II, bl. 649).
Het mag eenigszins verwonderen, dat de Wa a l hiervan geen melding maakt.
Maar ook de vijandschap, van Nederlandsche zijde aan J a m e s B r o o k e betoond
(zie o a. Ve t h II, bl. 641), verflauwde naarmate men kon opmerken dat hij ‘orde,
veiligheid en
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geregeld bestuur invoerde’ (Ve t h I. bl. LXIX) en onze belangen middellijk veeleer
bevorderde dan benadeelde. En zij bleek geheel verdwenen toen de opstand der
Chineezen in Serawak (1857) het gezag van B r o o k e zeer ernstig bedreigde; wij
verleenden hem hulp, en hij was er oprecht dankbaar voor. Ik heb de toen gevoerde
briefwisseling openbaar gemaakt in De Tijdspiegel van 1889; het daarover handelend
opstel is niet opgenomen in het literatuur-overzicht, door den heer R o u f f a e r aan
de Wa a l 's werk toegevoegd.
‘In '59 volgde de bij (B r o o k e 's) verleden zoo merkwaardige stap: het rechtstreeks
inroepen van onze suzereiniteit’ (bl. 286). Jammer, dat de daarover door d e Wa a l
toegezegde ‘bijzonderheden’ ontbreken! Doch in ieder geval wordt hier nu openlijk
meegedeeld wat - voor zoover ik weet - tot dusver alleen aan de ingewijden bekend
was. Het schijnt wel wat vreemd, dat wij, na de in vorige jaren aangenomen houding,
nu geen prijs meer toonden te stellen op uitbreiding van onzen invloed op
West-Borneo, noordwaarts; maar... in geen geval mocht immers het batig slot
verminderen! Mannen als Jhr. mr. P.J. E l o u t v a n S o e t e r w o u d e ergerden zich
daarover nog vele jaren later, en het schijnt mij wel zeker dat wij thans, in onze
politiek ten opzichte der Buitenbezittingen, een veel beteren weg bewandelen.
E.B.K.
Mevr. E. O v e r d u y n - H e i j l i g e r s . Om zijn eer. Indische roman in
twee deelen. Amsterdam, L.J. Ve e n .
De ‘Indische Romans’ van Mevr. O v e r d u y n staan ontegenzeggelijk hooger dan
hunne meeste naamgenooten. En toch, hoeveel beter zouden zij kunnen zijn, wanneer
de schrijfster hare taak minder luchtig opnam!
In het werk dat thans voor ons ligt, is G i s e l a - het mooie vrouwtje van een
lompen, drankzuchtigen luitenant - de hoofdpersoon. Het huwelijk is natuurlijk
ongelukkig; G i s e l a komt licht onder den indruk als zij andere mannen ontmoet,
en de man is jaloersch. De militaire doctor, die haar zijn liefde verklaart en deze
beantwoord vindt, wordt juist op het geschikte oogenblik door den officier ‘gesnapt,’
begaat feitelijk insubordinatie, en om zich aan de gevolgen daarvan te onttrekken,
maakt hij zich van kant.
‘Feitelijke insubordinatie,’ want de onbeschaafde, aan den drank zich te buiten
gaande luitenant was inmiddels, na een patrouilletocht van weinig beteekenis, bij
keuze kapitein geworden!!
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Die man, v a n d e r E e m , was ‘een bruut,’ zoo vernemen wij, het gansohe boek
door (b.v. I bl. 15, 39, II 183, 184, 228). ‘Tweemaal daags zag G i s e l a met schrik
zijn terugkomst tegemoet als hij opgewonden uit de soos, buren noch bedienden
ontzag om zijn vrouw met zijn bedreigingen te vervolgen’ (I, bl. 32). In een woord,
hij wordt ons afgeschilderd als een ellendeling. En zoo'n man zou, zoo maar,
buitengewone bevordering maken?
Hij heeft, met G i s e l a en een dochtertje waarvan wij in 't heele boek niet veel
vernemen, het niet breed; hij was immers ‘wegens gebrek aan geld’ naar Indië gegaan
(bl. 32), en liet daar ‘zijn neiging tot drinken en uitgaan den vrijen teugel.’ De lezer
denke nu niet, dat een luitenantstractement daartegen niet bestand is: de familie v a n
d e r E e m hield er ‘een kleine mylord’ (I bl. 43) op na.
Rijk Oost-Indië! Bij kapitein Ve e r e (I, bl. 56, 66 enz., 95!) ging het nog veel
royaler toe. Ja, die Indische infanterieofficieren met hun armzalig tractementje leven
toch maar als nabobs.... Doch men geloove niet, dat men, door zulke ‘Indische romans’
te lezen, eenigen kijk krijgt op Indische toestanden!
‘Om zjjn eer’ is zwak van compositie: er komen te veel toevalligheden in voor,
en de schrijfster heeft aan de teekening harer figuren lang niet genoeg zorg besteed.
Ook zijn deze soms met zich-zelf in tegenspraak: I bl. 18 vertelt G i s e l a haar ellende
aan Mevrouw v a n O l d e n , II bl. 71 is sprake van ‘haar nooit geuite smart’, II bl.
167 zegt zij tot haar man: ‘ik heb nooit aan iemand gezegd hoe wij leefden’...
De stijl is op sommige plaatsen niet genoeg verzorgd; maar wat ons in dit boek
het meest hindert, dat is de zucht naar ‘mooi’ schrijven, met moderne woordenkeus
en verheven zinnetjes, die wel den lachlust moeten wekken.
Ziehier een paar voorbeelden. Een ‘klein kuikentje’ wordt genoemd ‘een donsen
vachtje dat hulpgeschrei aanhief’; daarop kwam ‘de haan woedend toegevlogen met
onrustig geklok, rollende de kleine kraaloogjes in den fel-rooden kop’ (I bl. 55). ‘'t
Zette bloedstriemen in zijn hersens’ (I bl. 77); ‘een bloedgolf kwam voor zijn oogen’
(I bl. 96); herinnering ‘die met een gloeiende vlek op haar voorhoofd brandde’ (II
bl. 63); de bergen ‘die vaag kontoerden in verheerlijking van volle maan’ (I bl. 169),
enz.
Soms is de schrijfster onnoodig plat in hare uitdrukkingen (II, 61, 116, 159), soms
verkondigt zij theorieën die zij niet kan meenen (I bl. 29); maar zeer onaangenaam
vooral treft ons de jacht
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op het smeden van nieuwe woordjes. Daar is b.v. het woord ‘rijden’, in de beteekenis
van ‘in rijen staan.’ Boomen ‘die rijden om 't wijde grasveld’ (I bl. 1), de tuberozen
‘daar rijend in statige pracht’ (bl. 53), de stoelen ‘die ver-af rijden langs de balustrade
(bl. 66), ‘borden... rijden er om heen’ (bl. 95), ‘palmen en varens, gerijd langs de
steenen trappen’ (bl. 110), ‘'n dozijn blikken Zwitsersche melk rijde in de kast’ (II
bl. 35). Wie kan het fraai vinden, als hij leest van boomen die ‘vreemd gebaarden
voor haar venster (II bl. 44); van de ‘handen, die zoo rustig gebaarden’ (bl. 103), en
van tjemaraboomen die ‘gebaarden in geruischlooze pracht’ (bl. 148)? Wie ter wereld
kan behagen scheppen in werkwoorden als deze: ‘even schaduwde trekje van
misnoegen’ bl. 62, ‘fluister-waagden enkelen (bl. 79), eenigen groepten om haar
heen’ (bl. 93), ‘heftigde hij’ (bl. 98), weemoed die ‘aandonst’ (bl. 120, ‘angstigde
ze’ (bl. 144): ‘geheime vrees die aandonsde en somberde’ (II bl. 35), ‘brutaalde zij
terug’ (bl. 40), ‘joviaalde hij’ (bl. 58), 't uitspansel ‘wijdkoepelde‘, ‘vroolijke stemmen
luidruchtigden’ (bl. 148); ‘ergernis driftte in haar’ (bl. 167); ‘ironiseerde hij schamper’
(bl. 172); het ‘angstschokte in haar’ (bl. 177); zij ‘vluchtigde den brief door’ (bl.
187); ‘heeschte hij’ (bl. 228), enz.
Wij weten wel dat dit alles bij sommige auteurs tegenwoordig de mode is, maar
men veroorlove ons, daartegen ernstige bedenkingen te opperen; naar onze meening
is dat meer taal verknoeien dan taal verrijken.
Met dat al, - wij herhalen wat wij in den aanvang zeiden: als Mevr. O v e r d u i j n
zich den tijd gunde, zou zij een mooien roman kunnen schrijven. Zij moge er dan
ook vooral op letten (I bl. 150), een man die ‘zoo'n stevig begrip van eer en
zedelijkheid had,’ niet den rol te geven van den doctor tegenover de gehuwde vrouw,
en dien man zich geen lessen te doen herinneren die hij eerst 22 blz. later ontvangt.
E B.K.
G.F. H a s p e l s . Boete. De Erven F. B o h n . Haarlem.
Aan onze gewoonte getrouw om van bijdragen, welke reeds in Onze Eeuw een plaats
gevonden hebben bij de verschijning in boekvorm slechts dit enkele feit te vermelden,
moeten wij ook nu volstaan met de mededeeling dat Boete van G.F. H a s p e l s ,
onzen lezers uit den vorigen jaargang welbekend, bij de Erven F. B o h n het licht
heeft gezien, ingenaaid in 2 deelen en gebonden in één. Of nu het landhuis, dat op
den band is afgebeeld, wel precies weergeeft ‘De Dullerdt’, gelijk de schr. ons die
schildert, moge
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hier onbeslist blijven; zeker is - en dat is de hoofdzaak - dat zij, die in ons tijdschrift
onder de bekoring geraakt zijn van het verhaal, waarvan... wij immers gezworen
hebben hier niets te zeggen, in deze bladzijden dat verhaal zullen terugvinden en bij
de nalezing weer dezelfde gewaarwordingen zullen opdoen, weer dien indruk zullen
krijgen, waarvan.... we nu toch werkelijk niets zeggen zullen.
H.S.
M a r i e M e t z - K o n i n g . Het kindje en andere dramatische schetsen.
Hollandia-Drukkerij, Baarn.
Ons staat dit werk veel meer aan dan die onlangs hier besproken verhalen van de
Zonnebloem, die de Zon wou zijn en het gelukzoekende eendje en heel die verdere
moraliseerende en filosofeerende faura en flora... In deze korte tooneelstukjes, welker
opvoeringsrecht door de auteur, zooals te doen gebruikelijk is, wordt voorbehouden,
doch die zeker wel niet alle voor opvoering geschikt zijn, tenzij misschien voor een
kiemen, sympathiek-gestemden, intiemen kring; in al deze gedramatiseerde
levensbrokstukken klopt een hart en spreekt een ziel, - o een ziel, die schreit om ‘het
eeuwige misverstand’ en die verwijlt bij den ‘dood’ en jammert over den rampzaligen
gevangenisboef voor wien op aarde geen beter ‘liefdedienst’ te bedenken valt dan
hem tot zelfmoord in staat te stellen. En men kan met volle recht vragen of het leven
dan toch alleen zulke narigheden, zoo'n bodemloos en troosteloos verdriet geeft en
of er niets verheffenders te doen valt dan dit bij voorkeur uit te beelden. Zeker. Maar
die vraag daargelaten, zal men erkennen dat de schrijfster in dit soort voor een in
zulke moderne Weltschmerz smaak hebbend publiek goed werk heeft geleverd.
H.S.
G v a n E l r i n g , De Psalmen gekozen en bewerkt uit vele dichters.
Amsterdam, P.N. v a n K a m p e n & Z o o n 1907.
Een zeer verdienstelijk werk, waarin v.E., blijkbaar evengoed bekend met de
geschiedenis van Nederlandsche Psalmberijmingen als begaafd met litterairen smaak,
het beste aanbiedt wat onze letterkunde op dit gebied heeft voortgebraoht. De
verzameling beoogt noch kerkelijk noch wetenschappelijk doel, zij geeft die
berijmingen waarin de verzamelaar ‘den schoonsten, muziekaalsten weerklank’ der
oude Psalmen ‘in het Nederlandsche hart in het Nederlandsche gemoed’ heeft
gevonden. (Gelukkig in de verzen
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niet, gelijk in de Voorrede, nieuwe spelling volgend). Nieuwere vertalingen, gelijk
die van t e n K a t e , heeft hij als ‘niet verjaard’ niet ‘benut.’ Van B i l d e r d i j k geeft
hij alleen Psalm 25, als in onze taal eenig voorbeeld van een ‘alfabetiese psalm.’ Het
leeuwendeel hebben Vo n d e l en C a m p h u y s e n , maar ook R e v i u s , M a r n i x
(naar mijn oordeel te weinig), de berijmingen van 't gebruikelijk Psalmboek zijn
rijkelijk vertegenwoordigd. Hoe hoog met name Vo n d e l en C a m p h u y s e n boven
de mattere poëzie uit de 18e eeuw staan, dat kan men in deze verzameling telkens
zien, als staaltje geef ik alleen enkele regels van Psalm 125:
Wat winden, dat er ruischen, wat regen, dat er plast,
Het hooge huis van Zion staat onbeweeglijk vast.
Wat menschen, dat er dreigen te moorden en verslaan,
Al wie op God vertrouwen, zij zullen niet vergaan.

Het boek is een kostelijk geschenk o.a. voor wie door de Psalmen van prof Va 1 e t o n
tot den waren zin dier liederen doordringen en nu ook wel den poëtischen ‘weerklank’
in mooie Hollandsche verzen willen opvangen.
l.S.
P. K r o p o t k i n : Idealen en werkelijkheid in de Russische Literatuur. Met
toestemming van den schrijver uit het Engelsch vertaald door F a n n y
M a c . L e o d . M a e r t e n s . Amsterdam, van L o o y 1907.
Dit met talrijke portretten van beroemde Russen versierd werk is uiterst lezenswaard.
Als bewijs er van deelen wij K r o p o t k i n 's oordeel over een roman van To l s t ó j
mede, die door ieder gelezen werd. Na de redenen ontrouwd te hebben, waarom hij
‘uit een oogpunt van kunst’ onder de vele heerlijke geschriften van To l s t ó j dit
bovenaan stelt, vermeldt hij, dat het boek den schrijver gelukwenschen uit het
reactionnaire kamp aanbracht, terwijl het ‘door het vooruitstrevend gedeelte der
Russische maatschappij’ koel werd ontvangen. Het motto van den roman is: ‘Mij
komt de wrake toe, ik zal het vergelden.’ Doch in K a r é n i n a 's geval kon geen
sprake zijn van wraak. Het onervaren meisje was uitgehuwd aan een oud en
onbehagelijk man. Zij ontmoet W r o n s k y en ondervindt voor de eerste maal wat
liefde is. Bedrog was voor haar ondenkbaar. Scheiding en een nieuw leven met den
geliefden man scheen de eenig mogelijke uitkomst. Het tragisch uiteinde van
K a r é n i n a was niet een gevolg van een daad van opperste gerechtigheid,
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maar van de inconsequentie der twee minnenden. Na de openbare meening getrotseerd
te hebben hadden zij zich niet om het oordeel van dames moeten bekreunen, die,
zooals To l s t ó j zelf aantoon, niet deugdzaam genoeg waren om in deze zaak recht
te spreken. Maar de minnenden misten den moed om geheel te breken met de
lichtzinnige en ijdele wereld, waarin zij tot dusver geleefd hadden. ‘Het werd voor
hen de vraag, hoe B e t s y en andere wufte schepselen hen bij hunne terugkomst in
Petersburg ontvangen zouden. Niet de Bovennatuurlijke Gerechtigheid maar het
oordeel der B e t s y 's bracht de arme K a r é n i n a er toe een einde aan haar leven te
maken.’
Het boek vloeit over van beschouwingen, die, al mogen zij niet voldingend zijn,
rijke stof tot nadenken en tot zelfonderzoek opleveren. Het is in hooge mate suggestief.
V.D. W.
Dr. J.H. L e o p o l d . Stoïsche Wijsheid. Tweede vermeerderde druk.
Inhoud: 1. Het handboekje van Epictetus. II. Marcus Aurelius tot zich
zelven. Boek V, IX, XI. Rotterdam, Brusse 1907.
Als motto voor zijn uitgave koos de kundige vertaler woorden van Horatius: ‘dat,
wat gelijkelijk aan arm en rijk ten goede komt en wat, verwaarloosd, zich aan oud
en jong zal wreken’.
En waarom niet? Kern der hier voorgedragen gedachten zijn de woorden van
Epictetus op bl. 25: Het standpunt en het kenmerk van een leek: nooit verwacht hij
van zich zelf voordeel of nadeel, maar van de buitenwereld. Het standpunt en het
kenmerk van een wijsgeer: alle voordeel en nadeel verwacht hij uit zich zelf.
Zoolang er betrekkelijk vele onwijze leeken op aarde zullen rondwandelen; verdient
een boekje als hier wordt te koop geboden krachtige aanbeveling.
De eerste druk is aan onze aandacht ontsnapt.
V.D. W.
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[Tweede deel]
Ida Westerman
Door Gerard van Eckeren.
Zevende hoofdstuk.
I.
Hij was opgestaan en liep met groote passer zijn kamer op en neêr, zijn handen in
zijn zakken en het hoofd naar 't verschoten tapijt met zwart en roode strepen. - Dat
kleed heeft z'n beste dagen gehad... ging het even door hem heen, vreemd-nuchter
in de dwarreling van zijn gedachten. - 't Was goed dat hij hier niet lang meer bleef...
Met een schok stood hij stil, midden in de kamer; streek zich met zijn hand langs
het voorhoofd. ‘M'n God niet lang meer bleef.... en als het dan.... alles eens ult
was?....’
Zijn oogen staarden star voor zich heen in de kamer: de roode tafel in het midden,
met het witte spreitje, waarboven de lamp hing, zijn boekenrek links in het middenvak,
de enkele portretten er om heen; en bij het raam zijn schrijftafel, met het boek, waaruit
hij gelezen had, wit-blank, bol-glanzend, opgeslagen. Een vertwijfeling zakte in hem,
terwijl hij zoo stood, zijn lippen als in een wezenlooze verbijstering nog na-prevelend:
als het dan uit was... als alles eens.... uit was....
En in die vertwijfeling was het een woede tegen dat
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boek, dat daar zoo hatelijk-kalm, zoo tergend-wit-blank met zijn zwarte kolommen
te wachten lag, als zich aanbiedend. Een lust het uit het raam te slingeren, weg, weg
het te smijten, zijn kamer af, greep hem aan. Hij deed een stag naar zijn lessenaar;
zijn vingers priegelden aan de bladzijden, knoeiend het gladde papier; maar het boek
opnemen en aan zijn lust gevolg geven, kon hij niet: een onmacht verlamde zijn
armen. Met een zucht liet hij zich in zijn stoel zakken, steunde zijn elbogen op het
plat van zijn lessenaar, zijn gelaat met de handen bedekkend. Zoo zat hij stil, stil,
gedurende een langen tijd.
Van buiten, door het open raam, kwamen vogel-stemmetjes de kamer binnen,
zoetjes tierelierend in blije kweelinkjes; af en toe ritselde even de wind door de dorre
bladerboomen op het pleintje. De klok van de groote kerk speelde kwartier: een
strompeling van metalen klankjes in de ijle lucht. Een oogenblik later was het weer
stil... En voor zijn lessenaar bleef hij maar steeds, met den arm onder 't hoofd,
roerloos; zijn verwarde gedachten ordenden zich; maar hoe meer ze zich ordenden
en hoe helderder het in hem wend, des te sterker groeide in hem de vertwijfeling, als
een giftige plant, uitwasemend een stikkende benauwing. ‘O God, o God.... ’ kreunde
hij.
Eensklaps, met een woeste schokking achterover in zijn stoel, richtte hij zich op;
stond voor zijn lessenaar nu met geknepen vingers. - En toch last ik haar niet.... ik
laat haar niet.... voor geen God en geen mensch laat ik haar!....
Hij bleef stil, ontzet om zijn eigen woorden, streek zich met zijn hand weer over
't voorhoofd en sloot even de oogen.
‘'t Is al ver met mij gekomen....’ mompelde hij. Als God dan werkelijk eischte,
dat hij haar liet?.... Ach wat, onzin immers, hij geloofde immers niet meer aan een
God. De eenige met wie hij te waken had, waren haar vader, haar moeder - en om
hèn zou hij niet van I d a afzien - nooit, nooit, nooit....
Het werd rustiger in hem na deze uitbarsting; hij was
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weer teruggezakt in zijn stoel en staarde naar buiten.... De namiddagzon doorgoudde
de herfstblâren van de boomen op het plein, waaronder een paar meisjes in witte
schorten touwtje sprongen. ‘Sinaasappelen, mooie waar.... een, twee, drie,’ drensden
hun stemmen het spring-deuntje, met een eindeloos geduld, telkens opnieuw.
Hij keek er naar, hoorde de meisjes-stemmetjes harrewarren, wie er het eerst moest:
‘hè nee... ik mot... nietes... welles... jij gaat voor je beurt... 't is niet waar...’ tot de
twist zich tot ieders bevrediging scheen te hebben opgelost en de stemmetjes dreunend
weer invielen: ‘Sinaasappelen, mooie waar...’
Gelukkige kinders, dacht hij even. Voor jullie bestaat er geen Haeckel teen geen
Darwin, geen ‘problemen’ waarmee wij, grooteren, die ons ‘ontwikkeld’ noemen,
ons afkwellen! Wat weten wij, kleine menschjes, eigenlijk méér dan zulke kinderen?
Immers niets! Waarom dan zooveel tobben en twijfelen en nadenken, als het leven
mooi en zonnig is? Waarom niet gespeeld als die kinderen, onder de gouden boomen?
Is het leven dan iets anders dan een spel? Nietige stofjes zijn wij in den oceaan der
ruimten; brooze lucht-bellen aan de oppervlakte van een woelende zee... God? Wat
was het anders dan een woord, zooals er zooveel woorden zijn. God is God zoover
als de mensch ‘God’ is, die zich hem denkt. Feuerbach heeft wel gelijk...
Zijn oogen dwaalden over 't boek dat opengeslagen lag op zijn lessenaar, en hij
las:
‘Kein Wesen kann sich, d.h. seine Wesenheit vernemen; kein Wesen ist sich selbst
ein beschränktes. Jedes Wesen ist vielmehr in sich und für sich unendlich, hat seinen
Gott, sein höchstes Wesen in sich selbst. Jede Schranke eines Wesens existiert nur
für ein anderes Wesen auszer und über ihm. Das Leben der Ephemeren ist
auszerordentlich kurz im Vergleich zu länger lebenden Tieren, aber gleichwohl ist
für sie dieses kurze Leben so lang, wie für andere ein Leben von Jahren. Das Blatt
auf dem die Raupe lebt, ist für sie eine Welt, ein unendlicher Raum’...
En toch blijft een rups maar een rups... dacht hij.
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II.
J o h a n Ve r m e e r was al geruimen tijd een twijfelaar. Als hij thans zijn gevoelsen gedachtenleven dier laatste jaren naging, moest hij tot de ontdekking komen, dat
hij zelf niet meer wist wanneer hij had opgehouden ‘een geloovige’ te zijn. te Geloofd
had hij als kleine jongen, toen zijn moeder iederen avond voor zijn bedje bad; geloofd
had hij, toen een van zijn konijntjes gestorven was en hij zoo vast verwacht had, dat
God het weer levend zou maken; - geloofd ook, misschien, in de dagen van zijn
belijdenis, hoewel hij zich nog goed herinnert, hoe zelfs toen de gedachte aan de
mooie bandjes, die hij voor zijn boekenrekje had gekregen, hem meer vervulde dan
de stap waartoe hij besloten had.
O, hij wist wel: wat de menschen ongeloovig noemden was hij niet geweest.
Integendeel: als zijn vriendjes op school soms vloekten, of zeiden dat er geen God
bestond, dat hun pa hun dat zèlf gezegd had, dan was hij vaak boos geworden en had
God verdedigd tegen die jongens en gezegd dat vloeken zonde was en dat God er
hen voor in de hel zou straffen.
Maar hij zag het duidelijk - thans, nu hij er over nadacht - hoe het alles een
aangeleerd geloof was geweest, niet anders dan een ‘voor waar houden’ van enkele
stellingen, die hij aannam, alleen wijl hij geen reden vond er aan te twijfelen. Als de
menschen hem zeiden dat er een land bestond ergens ver over de zee, dat America
heette, waarom zou hij twijfelen? Dat zou wel zoo zijn. En als zijn vader hem zeide,
dat er eens in over-oude tijden twee menschen geweest waren in het Paradijs, van
wie de een den ander verleid had om te eten van een boom, dien God verboden had,
waarom zou hij dan eerder getwijfeld hebben dan wanneer de meester hem op school
vertelde, dat in vroeger eeuwen de Batavieren in ons land hadden gewoond? Dat zou
alles wel waar zijn, had hij gemeend.
Later, op de kweekschool, had hij er bewijzen voor geleerd, dat God bestond, vijf
waren er, en hij had niet
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begrepen, hoe iemand er aan twijfelen kon. Nog op zijn achttiende jaar, waren
‘materialisten’ voor hem vreemde wezens, halve krankzinnigen, die leerden dat de
menschen uit apen geboren waren en die geheime bijeenkomsten hielden, waar God
gelasterd en alle vromen belachelijk werden gemaakt. Op Goeden Vrijdag sloegen
zij een varken aan 't kruis, waar zij om heen dansten, en met Paschen spraken zij
over 't nut van goede stalvoedering. Omtrent ‘pantheïsten’, ‘deïsten’, en ‘theosofen’
koesterde hij dergelijke, schoon dan minder vreeslijke, voorstellingen.
Hoe rustig-gelukkig en verstolen-braaf kon hij zich dan voelen in 't besef zelf een
Christen te zijn: tot ‘Gods Volk’ te behooren, de uitverkorenen, aan wie de waarheid
was geopenbaard. O, hij wist wel hoe het zijn eigen verdienste niet was; dat hij van
nature doemwaardig was, als de goddeloozen.... ‘Niemand kan tot Mij komen, tenzij
dat de Vader hem trekke’ , stond in de Schrift.... Maar het feit juist dàt hij een
geloovige mocht zijn, was bewijs dat God hem. in Zijn eindelooze genade, Zijn
toebrengende liefde tot zich getrokken had en voor hem in 't Hiernamaals had
weggelegd een toekomst van eeuwig heil.
Zoo was het, gedurende zijn kweekelingen-tijd, in hem geweest een mengeling
van pharizeeschen hoogmoed en catechisatieboekjes-nederigheid, verhuld in 't bonte
kleed van een grof-zimielijke dogmatiek.
Later, toen hij als onderwijzer dagelijks voor een klasse stond, voor welke hij bad
en uit den Bijbel vertellen moest, was er veel anders geworden; had de practijk van
het godsdienstig leven bij oogenblikken iets in hem trillen doen, dat hem met een
onbestemd geluk vervulde, zijn stem warmer klinken deed en zijn oogen vochtig
maakte. Dan kon hij bidden, lang en vurig, vergetende zijn mooie woorden, die
gekunstelde zinnen en bijbelsche gemeenplaatsen, die in de kringen, waarin hij
verkeerde, dagelijks gebruikt werden - dan kwamen als vanzelf de woorden, eenvoudig
en waar, en hij voelde zich kind met de kinderen, te zamen opziende naar den
Hemelschen Vader.
Dan - ja dan, zulke oogenblikken, had hij geloofd,
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niet minder waarachtig dan toen zijn vrome moeder aan zijn bedje bad.
Toen was Büchner's ‘Kraft und Stoff’ in zijn handen gekomen, toevallig, en hij
had in ademlooze spanning het boek gelezen. Het overtuigde hem niet; maakte
integendeel een geest van onwil en verzet in hem wakker; geheel zijn verleden, zijn
gereformeerde opvoeding, de traditie van zijn ouders, zijn grootouders, kwam in
opstand en zette zich schrap tegen de verfoeilijke dwaalleer, waarvoor hij
terughuiverde. Hij nam zich heilig voor na Büchner's werk geen geschrift van die
zijde meer ter hand te nemen. Het boek was dienstig geweest om zijn begrippen
aangaande het materialistische stelsel te zuiveren, doch tegelijk om hem het hopelooze
te doen inzien van een leven zonder God.
Sedert dien was zijn leven ernstiger en degelijker geworden. Het boek had hem
nieuwe verschieten geopend en hij had gezien hoeveel aan zijn kennis ontbrak. Hij
was tot nu toe een ‘jongetje’ geweest in levens-ervaring; het leven was over zijn
hoofd gegaan zonder hem te raken; de verschrikkelijke diepten en de goddelijke
hoogten had hij niet tegepeild. Hij was een jongetje geweest - nu zou hij ‘man’
worden....
Hij was veel gaan lezen, ijverig bestudeerend de geschriften van de grooten onder
zijn geloofsgenooten, mannen als da Costa, Bilderdijk, Groen van Prinsterer en
Kuyper. In veel was hij het met deze mannen niet meer eens; hun apodictisch
teaprioristisch standpunt was het zijne niet: Kant's kennisleer, uit een boek over
wijsbegeerte tot hem gekomen, had hem dit voorgoed onmogelijk gemaakt. Ook
rekenden zij te weinig met het ontwikkelings-standpunt, bleven te veel bij een
letterlijke opvatting van het scheppingsverhaal staan; waren te anthropocentrisch.
Maar hun rotsvaste verzekerdheid van de geopenbaarde Waarheid in Christus, de
bronzen hardheid en massiefheid hunner persoonlijkheden boezemden hem ontzag
en vertrouwen in; het Christendom was een machtige wereld-kracht, waarmede ook
onze tijd nog te rekenen had.
Het was in die dagen, dat hij I d a leerde kennen, en
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in den waan te gelooven als zij, had hij haar gevraagd zijn vrouw te worden. In haar
vader, haar moeder, die eenvoudige menschen, I d a zelf ook, had hij die vroomheid
gevoeld, welke hij instinctmatig wist zelf noodig te hebben tot steun van zijn te zeer
verstandelijke waardeering van het Christendom. Hadde hij toen al geweten, hoe
zwak die waardeering in hem op-stond, als een wankel stellage, zóo dat het minste
windje nieuwen twijfel haar onherroepelijk zou moeten omver blazen - nooit, nooit
had hij I d a durven aanzien: hóéveel het hem kostte, hij zou als een man zijn
wenschen van haar hebben afgetrokken.
Hij had het niet beseft, dan toen het te laat was.
Op een Woensdag-namiddag aan een boekenstalletje snuffelend had hij er Haeckel's
‘Natürliche Schöpfungsgeschichte’ vinden liggen, die hij voor een spotprijs koopen
kon. Hij had even geaarzeld, gedachtig aan zijn voornemen - toch... de gelegenheid
scheen te mooi; de gekleurde tafels in 't boek trokken hem aan en prikkelden zijn
nieuwsgierigheid. Bovendien - hij was nu zoo'n jongetje niet meer als toen hij zich
door Büchner's werk had laten overrompelen; zijn Calvinistische lectuur, zijn eigen
moeizaam denken ook hadden een staal-harde fundeering onder hem gebouwd,
waardoor hij zijn wereld- en levensbeschouwing zéker en veilig gedragen wist.
Hij had het boek gekocht en gelezen, tot laat in den nacht. Met gloeiend hoofd en
brandende oogen gelezen onder 't spetterend licht van zijn armzalige petroleumlamp.
Hij leefde die dagen als in een droom; het scheen of alles om hem heen een ander
aanzien had gekregen. Het gonzen van de kinders op school leek ver-af, als door een
waas, - thuis, op zijn stille kamer, kon hij wezenloos staren naar de portretten aan
den wand, schrikkig opziende en stotterend ‘binnen’ roepende als zijn juffrouw klopte
om het eten binnen te brengen.
Toen hij het boek had doorgewerkt, dreef hem het verlangen Darwin zelf te lezen:
te schrijven naar den Duitschen uitgever, in een hem vreemde bezorgdheid ten
opzichte van den prijs. Hij wist, hoe hij in het stadje zelf
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bij een tweedehands boekhandel in een achterstraatje de Hollandsche editie voor de
helft van den prijs kon krijgen - hij was er dikwijls langs geloopen, maar... had niet
durven binnen gaan, uit vrees dat men hem zou kennen...
In spanning had hij gewacht tot het pak uit Duitschland gekomen was. En het
opzitten tot in den nacht was her-begonnen. De Calvinistische fundeering waarop
hij in zelf-vertrouwen had gesteund was weggebrokkeld, weggesmolten voor de
logische gevolgtrekkingen der tegenpartij. Deze opende voor hem een nieuwen blik
op de raadsels der schepping: God was niet meer de onwaardige werkmeester uit het
bijbelverhaal, die tot zijn schepselen sprak met een hoorbare stem - niet meer die
mensch-vormige God, die door ‘wonderen’ telkens ingreep in den gang der
gebeurtenissen. God was een ontzaglijke God van verre, een God die het àl doordrong
van zijn scheppende en herscheppende kracht; die door de wetten van aanpassing en
de natuurlijke teeltkeus de levens-wereld voor zijn aangezicht liet worstelen in den
strijd om het bestaan.
Het had hem moeite gekost de gedachte aan een levend God ten slotte geheel los
te laten. Hoe viel de wereld zonder God te verklaren? Die oer-kracht, wat was zij;
vanwaar haar oorsprong?.... Haeckel's substantiewet gaf hem het antwoord! Zijn
laatste steunsel viel weg.
Er werd aan de deur getikt zonder dat hij hoorde; - niet-ziende staarde hij naar buiten
over 't nu geheel verlaten plein; een wind-zucht ritselde in de gele herfstboomen;
van uit de verte sloeg een klok vijf uur.
Opnieuw werd geklopt en ‘binnen’ riep hij, nu zich haastig voor zijn lessenaar
zettende, hoofd onder de ellebogen, als zat hij in zijn boek verdiept.
Bescheiden-schuifelend kwam de juffrouw binnen, legde het tafellaken; een
oogenblik later klekkerden lepels en vorken met barstige metaal-geluidjes. Toen: ‘Er
staat gedekt meneer, smakelijk eten’.... bleekstemde de juffrouw, de deur achter zich
dichttrekkende. Een zoetige etenswalm dufte in 't kamertje.
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Hij was beweegloos blijven zitten; zijn oogen starend over 't boek, waar hij weer las:
‘Kein Wesen kann sich, d.h. seine Wesenheit verneinen....’
De letters verwemelden, dansten op het blank papier door elkaar als potsierlijke
mannetjes, en hij schoof het boek van zich af. Zijn lippen prevelden en hij loosde
een paar malen een diepen zucht. Toen, met een forschen ruk, had hij zijn stoel
achteruit geschoven en nu liep hij weer zijn kamer op en neer, op en neer, zonder
zich om 't koud worden van zijn eten te bekommeren. I d a wist van al hetgeen er in hem was omgegaan nog niets; - zorgvuldig had hij
het voor haar verborgen gehouden. Hij had zich opgedrongen dat alles wel weer
terecht zou komen, dat het een crisis in hem was, zooals ieder tedoor moest, die van
't overgeleverde tot het ware, vrije, tezelfstandige denken kwam. Was Kuyper zelf
niet modern geweest? Zoo zou hij dan sterker, verzekerder uit den strijd te voorschijn
komen, vooral met grooter, met inniger, met lévender geloof.
Deze verwachting had hem vrijmoedig het hoofd doen opheffen, en hij had zijn
I d a een blij en onbezorgd gelaat getoond; wat zou hij haar door zijn twijfelingen
onnoodig verontrusten?
En nu was het alles weg, verbrijzeld, onder zijn voeten verzonken, en er was niets
meer, niets....
Hij bleef staan voor het raam en bedekte zijn gelaat met beide handen. Zijn lippen
prevelden: niets.... niets.... en een droge snik schokte op in zijn boezem. Hij zag voor
zich het bleeke gezichtje van I d a , verschrikt, met groote oogen, en hij hoorde de
strenge stem van den ouden We s t e r m a n , die hem zeide, hoe hij nooit, nooit zijn
dochter tot vrouw zou geven aan een ongeloovige. Een ongeloovige! Hij lachte kortop
en bitter. Dat was de naam, waarmede men hem geeselen zou, hem uitwerpen als
een schurftigen hond. Hij zag het hoofd van zijn school al grijnzen van achter zijn
bril; die man had hem nooit kunnen uitstaan en zou nu zeker juichen in zijn ontslag.
Met een bruuske beweging trad hij achteruit op de
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tafel toe; bleef weer staan, de lippen nu beslist opeen geperst. En tòch liet hij I d a
niet los.... nooit.... nooit.... Geen God en geen wereld zou hen kunnen scheiden....
Maar.... maar.... als zij.... als zij.... hoe kon zij blijven houden van een
ongeloovige.... en zou zij.... haar vader.... niet meer gehoorzaam zijn dan hem.... o
God.... o God....
Gebroken zakte hij voor de tafel neer en drukte zijn hoofd tegen 't witte tafellaken.
‘I d i e . . . . I d i e ....’ kreunde hij.
Zijn wanhoop smolt weg in verteedering. Hij zag haar zooals zij naast hem gezeten
had in 't duin; zag haar blonde gezichtje zoo vertrouwelijk naar hem heengewend.
Tranen rolden langzaam uit zijn oogen op het tafelblad, en hij herhaalde 't kreunend
voor zich heen: Idie.... Idie....
Zoo bleef hij, roerloos, tot de schemer inviel.

Achtste hoofdstuk.
I.
In den rossigen walm, die van de lampen afsloeg, waren de hoofden stil-geheven
naar het platform, vanwaar de woorden noodend klonken tot in de verste hoekjes
van de zaal. ‘Kom, o kom toch tot Jezus, mijne broeders en zusters, verhardt u niet,
geeft u over. Een ieder die zijn zonden wil belijden kome naar voren zonder schaamte
en zonder angst, eenvoudig-weg, opdat ik met hem samen bidde voor 't behoud zijner
kostelijke ziel. - Wie komt?...’
De stilte hing ademloos; als een rilling van spanning huiverde door de menigte,
meest sjofele mannen en vrouwen in goor-grauw kleeren-pak, waartusschen hier en
daar het hel-rood of groen van een dameshoed brutaal afvlekte. De noodiging kwam
tot hen allen, dringend, dwingend, als trekkend met onzichtbare koorden hen óp van
hun plaats, naar het podium. De spreker zag rond, en wachtte. Toen was er, vooraan,
een even-gestommel, een geschuif van banken en stoelen, als om iemand door te
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laten. Een vrouw strompelde op het platform, waar ze voor de voeten des sprekers
neerzonk en als een schamel hoopje lompen liggen bleef. De spanning in het zaaltje
strakte; in den lichtwemel blankten de gezichten vreemd-oneigenlijk als van
wassenbeelden; adems jaagden. Toen, klonk plotseling een stem luidop, in een radheid
van woorden, hartstochtelijk: de vrouw die aan de voeten van den spreker lag.... Deze
stond met een gebogen hoofd, als weggebukt onder den hartstochtelijken vloed, die,
over hem heen, scheen toe te storten op iemand die achter hem had kunnen staan, in
de leege ruimte van het podium. En het duurde.... stortende stroomden de klanken
over 't steeds zich meer wegbukkende hoofd van den prediker, die, handen gevouwen,
met gesloten oogen stond. Toen was het, dat een van de anderen op het platform met
de blanke hand een gebaar heenwuifde naar den man achter het orgel en dadelijk
daarop knars-knerpte de kast van zijn hoogte een neuzige geluidsvlaag neer op de
massa, die ademloos zat in de zaal. 't Was een algeheele ontspanning; als een wind
over roerloos vijvervlak. Vrouwen lachten en schreiden. Doch reeds woei aan het
gezang, eerst vóór in de zaal alleen, maar opgestuwd door het orgel, dat zijn golven
van klank, als moeizaam uit zijn longen opgehijgd, uitgudste over de menigte heen.
Tot geheel de zaal nu vol daverde van het gezang, dat de lampen trilden.
Ongeveer in 't midden van de zaal zat We s t e r m a n met zijn gezin: Moeder, W i m ,
I d a met J o h a n Ve r m e e r , D o l f j e en L i e n t j e . Ze namen een heele rij in van
het middenvak.
‘Dat was die vrouw van P o l e n pa...’ had I d a gefluisterd, toen het orgel en het
zingen zweeg en er even een pauze was. ‘U weet wel die vrouw, die...’ Zij hield haar
woorden schuchter in.
De kruidenier, met schitterende oogen voor zich starend, knikte. Hij lachte als een
kind en zijn vingers krauwden druk in 't zwarte baardje. ‘Heerlijk, heerlijk... de geest
werkt kinderen, gezegend... gezegend... W i m , jongen,
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moeder, wat zeggen jullie... wat zeggen jullie wel...’
‘Heerlijk vader...’ straalde W i m .
‘Ja... ja... heerlijk, heerlijk,’ steunde We s t e r m a n in extase. ‘Satan wordt
verslagen vanavond... tegen zoo'n doorbraak van Gods geest kan hij niet op...’
I d a stootte zachtjes J o h a n tegen den arm, die strak en bleek voor zich neerkeek
op den grond. Hij schrikte op en zag haar wat verward aan, als wakker gemaakt uit
een droom. Zij bemerkte het niet; haar oogen hingen vol vreemden glans, vòl van
de opwekkingsbeweging.
‘Ben je nu overtuigd, ongeloovige Thomas?...’
Hij lachte haar toe, even, knikte als wezenloos; zag dadelijk een anderen kant op,
naar den witten muur, waarover lang-zwarte schaduwen gleden als weerkaatsing van
't menschenbeweeg in de zaal.
Maar reeds werd weer een lied opgegeven: 't was G e r r i t nu die zich achter 't
orgel had neergezet.
‘Hê moe, moe, kan G e r r i t óók orgel spelen?’ verbaasde zich L i e n t j e , en 't
kind keek met oogen van verwondering naar het platform. Ze zag G e r r i t nooit
anders dan in zijn witte jasje in den winkel en begreep niet dat hij nog wat anders
kon.
Maar D o l f j e stootte haar verachtend aan.
‘Hê kind, wist je dàt niet, en I d a kan het ommers ook...’
‘Maar pa kan het niet...’ opperde L i e n t j e nog, bedenkelijk, haar stemmetje
verzwolgen in 't gezang.
I d a had J o h a n haar boekje toegeschoven - niet begrijpend waarom hij niet
meezong. Nu ook trof het haar eerst dat hij bleek zag, een vale witheid scherp
afstekend tegen zijn donker haar. Zou hij ziek zijn?... schokte het bezorgd door haar
heen. Zij wenschte eensklaps dat zij met hem thuis was. In haar ooren snerpte fel-hard
het gezang; - het hinderde haar nu. Ginds, van het platform, gulpte het orgel zijn
grommende vlagen de zaal in; ze zag G e r r i t op zijn kruk heftig trappen, zijn
mager-lenig lichaam met het blonde geitegezicht een en al beweeglijkheid.
Het boekje was I d a in den schoot gezakt; zij zong
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niet meer meê. Om haar hoofd striemde het lied uit honderden manne- en vrouwekelen
óp tegen het plafond, terwijl in haar, vaag nu, de gedachte bleef zorgelijken aan
J o h a n , die naast haar zat, strak-stil, en zoo bleek zag... En intusschen hing haar
blik aan 't beweeglijke lichaam van G e r r i t , dat op en neer, op en neer deinde en
wrong op zijn tabouretje, als trok hij moeizaam de grommende tonen uit de zwaar
kreunende orgel-kast.
Een andere spreker beklom nu het platform: een eenvoudige man uit het volk, en
een stilte sloeg neer.... In die stilte van het zaaltje vielen de woorden als klare
druppelen. De man was oud reeds, met grijzend haar, doch hij stond daar als een
kind; in zijn oogen tintelden lichtjes. Zijn stem had iets huppelends, iets juichends,
de zin van zijn woorden iets guitigs, met af en toe zelfs een kwinkslag, die de
luisterende stilte van het zaaltje in een hartelijken schater deed openbarsten. Toen van lieverlede werd zijn stem dieper, trillend van een grooten ernst; het was als
teschreide er iets in die stem nu, ofschoon dat juichende niet geheel verdween. Hij
was vroeger, zoo vertelde de man, een tedronkaard geweest, ja wat nog erger was,
hij had lange jaren in de gevangenis gezeten voor een poging tot moord....
‘Alles wat vreeslijk is, lieve menschen, kun je je denken: en dan weet je nog maar
hàlf hóé diep ik in de modder gezeten heb.... O, als God me toen niet getrokken had....
Maar Hij héeft me getrokken.... Hij heeft me Jezus leeren kennen, en nu weet ik dat,
al waren mijne zonden rood teals scharlaken.... ze witter zijn gewasschen dan de
verschgevallen sneeuw. Want nu weet ik - o ik dank God die 't mij in Zijn eindelooze
genade heeft te verstaan gegeven - nu weet ik.... dat het bloed van Jezus Christus,
Gods zoon, ons reinigt van alle, àlle zonden.. Zie je menschen, en nu sta ik hier om
jullie van mijn geluk te vertellen, omdat ik wou dat jullie allemaal even gelukkig
werden als ik....’
Ademloos stolpte de stilte over de donkere menschenhoofden; - tegeen tegeluid
klonk, dan hier en daar een
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gesmoord gesnik. Eensklaps stommelde toen weer een vrouw naar voren, trachtte
het trapje te beklimmen naar 't platform; halverwege zonk ze op de treden neer en
begon te bidden, verward en hartstochtelijk, smeekend vergiffenis voor hare zonden....
Dit scheen het sein geweest. Mannen en vrouwen drongen naar voren en wierpen
zich neêr. Soms waren 't er twee, drie tegelijk, die baden. Dames knielden er naast
eenvoudige moedertjes, een enkele heer ook naast schamele mannen uit het volk.
Het was een algemeene uitbraak van wat jarenlang in de zielen gekropt had, een
verbrijzeling van geprangde harten aan den voet van het kruis. In het stampvolle
zaaltje stond dat kruis tastbaar op, waartegen de zielen zich stuk stootten. Stil en
roerloos hing de bleeke Man, het was als hoorde men het tikken van de
bloeddroppelen.
Toen was het, dat plotseling, luid-snikkend, D o l f j e zich langs zijn moeder
heenwrong, op 't platform toe liep en zich op zijn knietjes stortte; - even later volgde
Lientje.
Een verteedering ging door de zaal, om die kinderen, blanke hartjes met al zóó
veel schuldbesef. Dat bracht er meer nog tot volle overgave.
Tusschen J o h a n en haar vader, die zijn gelaat met de vingers bedekt hield, zat
I d a beweegloos, haar handen in den schoot. Zij was nog niet gegaan. Een paar malen
dat zij het had willen doen scheen het haar als zat zij aan haar stoel gehecht: ze had
niet kunnen opstaan. En nu, nu waren haar broertje en zusje haar voorgegaan... Een
wanhoop doorvlaagde haar; ze schaamde zich diep. Was ze zoo slecht, zoo verdorven,
zoo verstokt in haar eigen zondig hart, dat ze niet smelten kon, zich niet vernederen,
zich niet werpen aan den voet van 't kruis en den Heiland om vergeving smeeken?...
God, God, was zij dan een steen?... En J o h a n , wat dacht hij, wat ging er in hem
om,... was hij ook... een steen... waren zij beiden... ijs... waar al de anderen zich aan
Jezus' voeten wierpen?
Haar geest doorvloog de laatste maanden, die maanden
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van hunne liefde. Was die liefde slecht geweest.... Had die haar afgetrokken van God
en de eeuwige dingen? O, ze wist niet, ze wist niet, ze kon niet meer in zich
onderscheiden wat goed was en wat niet: 't was alles in haar zoo verward.... zoo
verward....
O Heere Jezus, help me, sta me toch bij, ontdóói me toch en leer me hoe ik U
volgen moet.... prevelden haar lippen.

II.
De bijeenkomst was afgeloopen; de menschenmassa drong zich de deuren uit; velen
nog nazingend de opwekkingsliederen. Buiten was het kil en donker en er viel een
klamme motregen. Zij had dadelijk J o h a n 's arm genomen, zich, even rillend, tegen
hem aandringend.
‘Heb je het koud?’ vroeg hij, met een vreemd-heesche stem, die in I d a weer de
zorg wakker maakte, dat hij ziek was. Zij schudde het hoofd en sprak toen, angstig,
zich dicht tegen hem aanvlijend:
‘Toe J o .... vertel eens.... je voelt je niet goed is wel.... toe zeg dan.... ben je ziek
J o .... spreek dan toch....’
Hij antwoordde niet dadelijk, staarde strak voor zich uit in 't perspectief van de
straat, waar de lantaarns gelige lichtplasjes bleekten op 't glimgladde van de natte
trottoirs. Toen zei hij eindelijk, langzaam, en zijn stem klonk als ver: ‘Mij scheelt
niets I d a .’
Maar zij was niet gerustgesteld; ze voelde dat hij iets voor haar verborg. ‘Er is wel
iets,’ zeide zij klagend, ‘ik hoor aan je stem dat je iets voor mij verbergt.’
Hij antwoordde niet; bleef bleek-star voor zich loopen uitstaren. Binnen in hem
woelde en tegistte het, als een gloeiende kolk van de tegenstrijdigste
gewaarwordingen; hij snakte naar de stilte van zijn eenzame kamer, waar hij niemand
meer òm zich zou hebben en zou kunnen denken, denken.... Hij was lam-geslagen
van wanhoop; hij voelde zich een van God en menschen verlatene.... De nacht stond
zwart en zwijgend om hem op en hij kon
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wenschen dat zich de aarde voor zijn voeten zou openen en hem verzwelgen. ‘Arme
I d a .... kleine I e d j e ....’ ging het even door hem in zachte verteedering. ‘Je moest
eens weten wat voor vreeselijks er in mij omgaat.’
Tranen drongen in zijn oogen; hij dacht hoe I d a schreien zou als hij een einde
aan zijn leven maakte en ze hem vonden, ergens, ver-weg, in een kanaal.... O, 't was
ver met hem gekomen: dat zulke gedachten konden oprijzen in zijn hart. Even dacht
hij aan dien man, dien hij zoo straks had hooren spreken, dien dronkaard, bijna een
moordenaar, die van zijn groote ellende had verteld. O, hoe benijdde hij dien man,
die nu roemen kon in wat hem geluk had gebracht, terwijl hij.... hij....
Waarom had hij dan ook niet gesproken vóór dien tijd, waarom het uitgesteld van
dag tot dag als een lafaard? Als hij vroeger gesproken had, dan zou 't nu alles voorbij
zijn geweest en dan zou deze avond niet alles weer in hem verward hebben. Want
nu.... hij wist niet meer, hij wist niets meer. 't Was of hij tastte in een leege ruimte.
Toen hij daar zat in dat zaaltje, tusschen al die blijde menschen, - met geweld hadden
ze er hem heengesleept, niet begrijpend waarom hij niet mee wou - toen had het hem
geschenen.... soms.... bij oogenblikken.... of het toch niet alles in hem weg was....
dat van vroeger.... toen hij zelf nog geloofde. Had het hem geschenen of er toch een
realiteit moest zijn in de blijdschap van die allen.... iets, dat zijn materialistische
schrijvers niet verklaren konden.... Maar nu, dat hij buiten liep, wist hij niet meer....
nu scheen het hem dat toch alles maar een droom was, een lucht-bel: de dwaze
exaltatie van wat verhitte gemoederen....
Ze stonden op de stoep voor den winkel, moesten wachten tot vader met de anderen
kwam, die den sleutel hadden.
‘Ga je nog mee naar binnen?’ vraagde zij.
‘Nee, liever niet vanavond... 'kheb een beetje hoofdpijn.’
‘Arme mannie...’ Ze legde haar koele hand op zijn voorhoofd. ‘Is 't erg? ja, 't was
ook wat benauwd in die zaal. Anders een heerlijke avond, vond je niet? O, 'k ben
zoo blij, dat zoo velen zich overgegeven hebben. Die D o l f j e
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en L i e n t j e , schatten van kinders; o 'k wou dat ik nog zoo eenvoudig bidden kon
als L i e n t j e deed...’
Zij staarde droomerig de straat af, waar ze haar vader en moeder met de anderen
nu zag aankomen. Dan, eensklaps haar hand op zijn schouder leggend en hem vlak
in de oogen ziende, vroeg zij dringend: ‘J o ... toe... zullen wij iets afspreken... zullen
we vooral veel... voor elkaar bidden J o ... toe beloof het, beloof het... ik heb het zoo
noodig, voel ik...’
De anderen waren nu vlak-bij.
‘Beloof het,’ drong zij nog eens.
En zonder dat hij wist wat hij zei, had hij het geantwoord: ‘Ik... ik kan niet...’
Ze zag hem aan, ontzet, met groote oogen. In 't spaarzaam licht van een lantaren
zag zij hoe zijn bleek gezicht vertrok, als van pijn. Maar de anderen traden bij,
luidruchtig, nog vol van de opwekking.
‘Wel zoo, wel zoo, nou, jullie hebben ook gauw geloopen... ja, ja, die paartjes, die
weten wat... Mooie avond, gezegende avond, kinderen. Heerlijke doorbraak van
Gods Heiligen Geest... Ga voor, Ve r m e e r , ga voor... wat, kom je niet meer binnen?
Hoofdpijn? Ja, het was er wat benauwd in de zaal. Mooi besluit van den Zondag
anders... nu bonsoir, tot morgen dan...’
Door de eenzame nachtstraten ging hij nu alleen naar zijn kamer; zijn beenen
wankelden onder hem als van een dronken man. En in zijn doffe hoofd was slechts
deze ééne gedachte: hoe hij morgen nu spreken moest... alles moest zeggen... Wat
er verder gebeuren zou, liet hem onverschillig.

III.
Ze was niet als de anderen blijven napraten, - langzaam, treê voor treê, ging ze de
trap op naar haar kamertje, onderwijl met trage vingers haar jaketje losknoopende.
- Het was haar als had zij een slag tegen 't hoofd gekregen, die haar belette haar
gedachten te verzamelen. Boven, op
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haar slaapkamertje, zochten haar vingers bevend naar de lucifers; het lampeglas
ratelde tegen den ballon. Toen zonk zij neer op den rand van haar bed en bedekte
haar gelaat met beide handen.
't Was stil om haar heen; van beneden drongen flauw de opgewonden stemmen
der anderen tot haar door; door een opening tusschen haar vingers zag zij het lampje
op de tafel snel-trillend op en neer flikkeren. - ‘'k Heb de pit gisteren slecht geknipt’....
ging het even, vreemdnuchter, door haar heen. Toen verzamelden zich haar gedachten
langzamerhand, zoodat zij kon nadenken over wat hij zooeven gezegd had.
‘Ik kan niet.’ Wàt kon hij niet? Kon hij niet meer voor haar bidden? Hield hij dan
niet meer van haar, of...
Met een schok doorging het haar, en ze zat met open oogen te staren naar het
behang.
Of... had hij zijn geloof verloren??...
Zij voelde het ijskoud in haar zinken; het was of haar gelaatsvel huiver-strak werd
weggetrokken naar de ooghoeken toe; haar keel slikte droog-smakkerig. Zij herinnerde
zich plotseling allerlei kleine voorvallen uit de laatste maanden van hun engagement:
woorden, die hij had gesproken, tegenwerpingen die hij had gemaakt, 't Kwam alles
eensklaps in een ander licht te staan. - Ze dacht aan dien middag in 't duin, toen hij
over de geschiedenis van den zondvloed had gesproken, die zij aan de kinderen op
de zondagschool had verteld. Ze had niet begrepen toen waarom hij zoo heftig was
geworden - het was toch een verhaal uit den Bijbel, dat zij verteld had. Ook aan zijn
tegenzin, dacht zij, de liederen uit den bundel van Johan de Heer te zingen, zijn
dikwijls praten over de ellende der armen, die zoo moeilijk met Gods liefde te rijmen
viel...
Zij huiverde. ‘O Vader in den Hemel, lieve Heer Jezus, laat het toch niet zoo zijn,
maak dat het niet waar is,’ prevelden haar lippen. Toen schudde zij energisch het
hoofd en begon zich haastig te ontkleeden. Neen, 't kon niet zijn; zij mòcht zoo iets
niet denken, 't Was slecht, dat zoo iets in haar op kon komen. Ze moest J o verkeerd
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begrepen hebben; hij had zeker iets anders bedoeld. Hij was moe geweest en had
hoofdpijn: in 't zaaltje al had hij zoo bleek en zoo strak voor zich uit gekeken...
Haar corset half losgeregen bleef zij staan... als zag zij uit den hoek van 't kamertje
iets naderen.
O! maar wáárom had hij zoo strak en zoo bleek gezien en waarom... had hij... dien
avond... eerst... niet mee gewild??... Ze wist niet, ze wist niet, ze kon niet denken
meer. En toch, toch was het niet waar, het kòn niet; ze was zelf ziek, dat ze zich dat
alles inbeeldde!
Rillend en zonder haar haar te vlechten, zooals andere avonden, kroop zij in bed;
zag toen hoe zij vergeten had het lampje uit te blazen.
Laat maar.... dacht ze.... ik kan toch vooreerst niet slapen. O lieve Vader in de
Hemelen, lieve Heer Jezus, laat me toch vertrouwen, dat U het alles wèl maken zult....
maak het toch rustig in mij....
Zij bleef stil op haar rug naar de zoldering staren, waar het lamplicht een wijd-gelen
kring op kaatste, die bobbelend over de balken heen liep. Op 't portaal hoorde zij de
anderen, die naar bed gingen: de hooge stemmetjes van L i e n t j e en D o l f j e , van
moeder die hen maande niet te l u i d te praten. Even wroeging gevoelde zij, dat zij
niet was opgebleven, daar haar moeder de kinderen nu met uitkleeden helpen moest.
Weldra werd het nu heel stil in huis; na den plof van vaders schoenen buiten de
deur, en even later, op zolder, den plof van W i m , drong geen geluid meer tot I d a
door dan 't knitserend knetteren van 't lampje op de tafel. Met open oogen lag zij te
woelen, klaar wakker, met onrustigen harteklop. Een warreling van beelden drong
zich voor haar geest: de oude man die op het platform had gestaan, het wemelen van
al die hoofden in de zaal, G e r r i t die, op zijn krukje heen en weer bewegend, achter
't zwaar-dreunend orgel gezeten had.... Dan zag ze zich eensklaps met J o h a n aan
de zee; zij zaten in een duinpan en zij schikte viooltjes. Maar door 't golfgeruisch
heen klonk het krakig stemmetje van meneer
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F e e n s t r a : nog eens dames, asjeblieft, nog eens over, die hooge cies deugt nog
altijd niet.... een kriezeltje hooger als 't u hetzelfde is....
Eerst na middernacht viel zij in een onrustigen sluimer.
Toen zij, vroeg in den morgen, nog eer zij geroepen werd, ontwaakte, voelde zij
zich niet uitgerust; de vorige avond lag lood-zwaar op haar denken, en zij voelde
zich te moe haar hoofd van 't kussen op te heffen. Toch verliet zij het bed en begon
zich langzaam aan te kleeden, zich te wasschen: ze hoorde haar vader zijn schoenen
binnen halen en ze moest voor zijn thee zorgen....
Het frissche water verkwikte haar, verhelderde haar gedachten - maar nu wist zij
ook, plotseling, alles weer wat er gebeurd was, hoorde zij J o 's stem weer met dien
vreemden klank... dàt zeggend wat zij niet begreep... En weer begon het in haar rond
te woelen wat hij bedoeld kon hebben... of hij dan niet meer van haar hield, of dat
er iets anders was... En weer zag ze hem zitten als gisteren, bleek en strak, met die
starende oogen.
Een angst neep haar keel dicht, haar bezige vingera trilden en de haarkam viel
kletterend op den grond. Zij voor-voelde iets vreeselijks; als een dompe verwachting
leefde het in haar, verlammend haar zenuwen. Zij keek even naar den kam die aan
haar voeten op het zeiltje voor de waschtafel lag en voelde geen fut genoeg in zich
om hem op te rapen. Zij zonk neer op den rand van haar bed en begon zachtjes te
schreien.
Een tikken op de deur van haar kamertje deed haar opschrikken. Hoe lang ze zoo
gezeten had wist ze zelf niet. - Het was haar moeder, die vroeg of ze op was; 't was
bij half acht en vader was al naar beneden. En of ze er wel aan dacht dat het kamerdag
was...
‘Ja moe... ik ben zoo klaar...’ had I d a teruggeroepen, zich met haar hand over 't
voorhoofd strijkend en langzaam opstaande. Kamerdag... Haar lippen prevelden het,
zonder dat de beteekenis van dit woord nog recht tot haar doordrong. Ze voelde zich
gloeierig warm en had hoofdpijn; in haar geest leefde nog dat van gisteren, maar
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verward en duizelend: de zaal, al die menschen, G e r r i t die voor 't orgel zat, en
J o h a n , in die donkere straat voor hun huis, in 't flauwe licht van de lantaarn.
Toch kleedde zij zich nu haastig verder aan, ging naar beneden, zich geweld doende
haar vader een opgeruimd gezicht te toonen. Het gewone leven met zijn eischen was,
ondanks haar zelve, steeds sterker dan zij. Voor die kracht van het leven boog zij,
had zij altijd gebogen, instinctief, wijl zij voelde dat, zoo zij niet boog, dat leven,
sterk, bruut en alledaagsch, in de tengerte van haar gevoelssfeer haar breken zou.
Beneden, in de achterkamer, vond zij haar vader, die zich zelf al thee had
ingeschonken.
‘Wel kind, goeien morgen! Goed geslapen na al de emoties van gisteren?’
Hij was vroolijk en opgewekt als altijd, gaf haar een kus op het voorhoofd.
‘Vader... ik schaam me erg... je zoo alleen te laten rondscharrelen.’
‘Ei wat... een beetje respect voor mijn kundigheden asjeblieft, 't Zou wat moois
zijn als ik enkel thee verkoopen en ze niet zetten kon! Heerlijke avond gisteren kind
- tsja - dat geeft een burger moed weer met opgewektheid aan den slag te gaan.’ De
glasdeur openend en in den winkel roepend: ‘Hoe is het G e r r i t , alle luiken d'r af?...
Mooi, dan die zakken met erwten in de deur en dan vlug die papieren uit de etalage
- wat... kom jong, 't is Maandagochtend, er kan zóo volk komen. Waar blijft die
dekselsche P i e t weer zoo lang?...’
Haastig dronk hij zijn tweede kopje thee uit, hem nu door I d a ingeschonken,
wipte staande 't laatste reepje van zijn brood naar binnen en ging toen het trapje af
naar den winkel: G e r r i t helpen met het uittrekken van de etalagekast.
Zijn opgewektheid monterde I d a wat op; een warm gevoel voor haar vadertje
kwam in haar. Hij scheen haar voor wat beters geboren dan eenvoudig kruidenier in
een klein stadje en toch was hij altijd tevreden. Zij
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schaamde zich dat zij zelve zoo vaak in den put zat, geen zonnetje was voor haar
huisgenooten. Zij voelde zich eensklaps egoïstisch in haar liefde voor J o , waarin zij
- die laatste maanden - meer en meer haar eigen leventje gegaan was - in zelfzuchtig
koesteren van haar gevoelens. Dàt was het wat haar zoo tobberig maakte, haar
gisterenavond had doen zitten als een steen. Niemand kon twee heeren dienen. Ze
mocht al haar vertrouwen niet stellen op J o h a n .
J o h a n ... O ze hield van hem en hij van haar. Maar hun liefde zou niet gezegend
worden als ze niet in God stond gegrondvest. Dàt moest het zijn wat J o gisteren
bedoeld had en dáárom had hij gezegd niet voor haar te kunnen bidden. Zij hadden
niet dicht genoeg bij Christus geleefd de laatste weken, en ook gisterenavond hadden
zij zich voor God niet verootmoedigd. O, hoe dankbaar was ze om wat J o gezegd
had... hoeveel beter was hij dan zij! Door zijn woorden had hij haar willen
waarschuwen zóo niet verder te leven, het gebed niet te misbruiken in een sleur. En
zij, ze had het niet begrepen, niet gevoeld wat hij bedoelde - zoo slecht was zij. Toch
- nu, nu dat zij wist en begreep, nu voelde zij ook dat zij bidden kon dat God haar
een rein hart mocht scheppen en in 't binnenste van haar vernieuwen een vasten
geest....
Terstond na 't ontbijt begon ze met L e n a aan de zijkamer. Terwijl de meid, met een
doek om het hoofd, op haar knieën lag het kleed te schuieren, sleepte I d a de zware
meubelstukken uit op het smalle portaaltje, waar zij ze zorgvuldig afstofte en wreef
met boenwas. Zij voelde zich fleurig eensklaps en had lust om te zingen; de anders
zoo gevreesde ‘kamerdag’ deerde haar niet. Zelfs toen Lena, met schuieren klaar, in
de deur 't gehaatste nummer van 't program kwam aankondigen: ‘Juffrouw, 't karpet’,
liet haar stemming haar niet in den steek, en sloeg zij, met de meid, in 't kleine tuintje,
tot haar vingers van het straffe rukken zeer deden - terwijl de herfstwind vinnig in
haar ooren beet.
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IV.
's Avonds, juist toen zij zich voor het orgel had gezet om nog wat te spelen uit den
liederenbundel, kwam J o h a n . Hij zag bleek en ze vroeg hem dadelijk of hij nog
hoofdpijn had; de Maandag was voor hem altijd zoo'n drukke dag, omdat hij dan
nog les moest geven tusschen den middag.
Hij zei haar dat de hoofdpijn over was, doch liet er dadelijk op volgen: ‘Heb je er
tegen dat we nog een eindje omloopen; 't weêr is wel guur, maar... ik had je wat te
zeggen...’
Verwonderd zag zij hem aan. Er was iets gejaagds in zijn stem, dat haar vaag
verontrustte. Toch liet ze niets merken; stond dadelijk op om zich boven te gaan
klaar maken.
Zwijgend liepen ze de straat af, schoor tegen den guren wind. ‘Vindt je goed naar 't
plantsoen te gaan?’ had hij even gevraagd, ‘daar is 't nog wat beschut’. - En zij had
geknikt zonder spreken. Een dompe benauwing klom in haar borst en zij dacht weêr
aan gisteren avond. Als het toch eens om dat zelfde was... van gisteren!! angst-flitste
het door haar heen.
In het plantsoen stonden de boom en geel en verregend; de wind slierde de bladeren
van de zwarte takken voor hun voeten over 't grint. Een enkele bank stond leeg en
verlaten aan een ronding van het gras-gazon; boven hun hoofd zwierden witte
wolken-horden wild-onstuimig over 't bleekblauw hemelveld.
Nog spraken zij niet; bleven zwijgend gaan, langs het hek van de reeds gesloten
buiten-sociëteit naar het afhellend gedeelte, het pad dat om den zwanenvijver liep.
Af en toe waagde zij het hem even vluchtig van ter zijde aan te zien, en dan zag ze
hem lang en bleek in zijn bruine demi-saison, als vóor zich starend naar een punt in
de verte, en ze merkte op hoe hij daarbij zenuwachtig op zijn snor kauwde. Eindelijk
kon zij het niet langer uithouden; ze bleef stilstaan en greep naar zijn hand.
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‘Toe, J o .... wat is er.... wat is er toch?’.... smeekte zij. ‘Ik kàn 't niet uithouden als
je nog langer zwijgt’....
Hij haalde diep adem; zijn wenkbrauwen fronsten zich; een pijnlijke trek kwam
om zijn mond. Toen begon hij langzaam te spreken, te vertellen van zijn twijfel dier
laatste maanden, zijn wanhoop om wat hij in zich had voelen afbrokkelen stuk voor
stuk, tot hij nu stond met leêge handen, en niet meer wist....
‘O lieveling, ik zou al eerder gesproken hebben, ik had al eerder móéten spreken,
als ik niet gehoopt had... tot het laatst toe gehoopt had.... dat het nog in orde zou
komen.... O, 't is geen lafheid die me zoo lang zwijgen deed, zelfs voor jou, die ik
toch anders alles, alles van me verteld heb.... Die twijfel, ik mocht je er niet van
spreken; jij zou niet begrepen hebben en ik zou onze mooie, gelukkige liefde hebben
verstoord. En zelfs nu nog, o, van nacht nog, heb ik liggen worstelen met mezelf om
te weten wat ik moest doen. Mocht ik plomp en ruw verscheuren het mooiste wat
tusschen twee menschen kan bestaan? Als God bestaat, dan is Hij het die ons onze
liefde geschonken heeft. Mocht ik dan eigenmachtig door mijn spreken ingrijpen en
vernietigen wat toch Gods werk is? Maar dan begreep ik, dat dit alles uitvluchten
waren waarachter ik mijzelf verschool.... om niet te hoeven spreken; - dat ik als een
man tegenover jou, tegenover je vader moest handelen, mijn betrekking moest
neêrleggen, want dat ik anders een huichelaar zou zijn....’
Hij sprak lang en haastig, als in één langen, haastigen zin, de oogen, onder zijn
pijn-trekkend voorhoofd, strak gericht naar de jachtende wolken hoog boven voor
hen uit. En toen hij, op het onverwachtst, zijn zin had afgebroken, als afgeknapt zijn
woorden in een zucht... liepen zij zwijgend weder naast elkander voort in den
zwierenden dans der gele herfstbladeren.
Zij schreide zachtjes voor zich heen, onder 't matelotje, dat zij moest vasthouden
tegen de waaiende vlagen. In haar oogen welden de tranen langzaam op, als beekjes
lekende
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over haar wangen, samentrekkend naar haar mondhoeken, waar ze ziltig drongen
tusschen hare lippen. Zij slikte ze moeilijk weg, telkens meer; ze at haar tranen op
als de wrange, wrange spijze voor haar wrang verdriet. Ze wist niets meer van de
wereld en de menschen, de zon en den zomer en de zee.... ze wist niets dan deze
wijde, wijde vlakte van verlatenheid, met de waaiende winden en de boomen die
weenden en den hemel die hoog-fel-blauw en onmeêdoogend strakte in de jacht der
wit-koude wolkendrommen.... En onderwijl slikte ze haar wrange tranen en hield ze,
oplettend-nuchter, haar matelotje vast tegen het afwaaien.
Ve r m e e r liep naast haar, diep-ademend. Het was hem een verluchting gesproken
te hebben, - te hebben van zich afgegooid den last die hem weken gedrukt had. Maar
een angst nu om I d a woei in hem op, omdat zij niet sprak, hem niet aanzag, hem
geen verwijten deed - maar enkel zoo stilletjes voor zich te schreien liep, geluidloos,
zonder snikken, maar durend, durend, of zij haar ziel, die hem liefhad, uitschreide;
als een wond die doodbloedt...
Hij bleef staan en greep haar hand.
‘I d a !’.... smeekte hij.
Zij zag hem aan, even, en 't was of die blik iets binnen in haar losmaakte, iets dat
tot nu toe haar belet had, vol-uit en vrij zich haar droefheid te geven. Het luidloos,
beangstigend weenen had uit, en ze barstte los in snikken. Het was een doorbraak
hevig en kort, en Ve r m e e r begreep dat dit noodig was om haar te kalmeeren.
Daarom bleef hij stil, wachtte zwijgend af, schoon dit wachten hem een eindeloosheid
scheen.
Zij was nu bedaard, bette haar rood geweende oogen met haar zakdoek. ‘Het
overviel me zoo’.... zei ze zacht, als een verontschuldiging dat zij zich niet beheerscht
had.
‘Ik voel me een ellendeling...’ sprak hij somber, ‘je dat verdriet te doen’...
Zij schudde het hoofd, bleef even peinzend naar den grond staren, als dacht zij
over iets na.
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‘Dat moet je niet zeggen J o ,’ zei ze eindelijk, ‘want dat is niet waar. Natuurlijk heb
je me verdriet gedaan met wat je zei, heel, heel veel verdriet. Zóóveel, dat ik het
eigenlijk nog niet goed begrijpen kan... het overweldigt me zoo... ik kan het nog niet
goed indenken... Maar een ellendeling ben je niet, want je hebt gedaan... wat je
meende te moeten doen...’
‘I d a ! lieveling!’ - Verteederd sloeg hij zijn arm om haar heen en zij bleven langen
tijd zoo staan in het verlaten park. Eindelijk maakte zij zich los, zag hem aan, droevig
glimlachend.
‘Het is hier koud,’ zeide zij, ‘wij moeten doorloopen. En kijk eens wat het al donker
wordt! O, ik kan niet naar huis nog, ik kan niet, J o ... eerst moeten we afspreken hoe
we het aan vader zeggen zullen.’
‘J e keert je dus niet van me af?... J e houdt dus nog van me, al ben ik een...’
Maar zij legde snel haar hand op zijn mond, hem belettend zijn zin te voltooien.
‘Dat niet zeggen, toe,’ smeekte zij, ‘dat akelige woord niet zeggen! En ik geloof
het ook niet, het is zoo niet... al denk je het nu.... Het zal anders worden, o, ik weet
zeker dat het anders zal worden. Iemand als jij,... o J o word niet boos en vind me
niet een mal, dwaas schaap, maar ik weet zeker, ik vóél - en ze zeggen toch dat een
meisje fijn kan voelen, is het niet? hoe noemen ze dat ook, met dat vreemde woord?’....
‘Intuïtie,’ hielp hij glimlachend.
‘Juist, intuïtie.... nu, ik vóel het dan... bij intuïtie.... dat iemand als jij, die toch
ernstig bent en het goede wilt.... dat die niet lang.... ongeloovig kan blijven...’
Hij antwoordde niet; hij wilde haar heur vertrouwen niet benemen. Maar hij zag
het vóór zich, klaar-duidelijk: hoe hij nooit, nooit tot het oud geloof zou kunnen
terugkeeren. - 't Was waar: zijn nieuwe overtuiging stond niet vast en strak in hem
op als een rots, waarop hij steunen kon, juist wijl die overtuiging daarin bestond, dat
niets vast was en strak in deze wereld van vergankelijkheid;
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dat er nergens iets was, waarop de mensch met zekerheid kon steunen. - De christenen
zij beriepen zich op zulk een zekerheid, door God hun gegeven in de Heilige
Schriftuur - zij namen een willekeurig punt aan in 't vergankelijke en klemden, als
aan een blijvend heil, zich in hun menschenkleinheid daaraan vast. God - wat was
Hij anders dan een reusachtige projectie van den mensch zelf, die zich boven 't
tijdelijke te verheffen tracht...
Met geweld rukte hij zich los uit deze gepeinzen, zijn gedachten bepalend bij wat
het oogenblik hem bracht. Hij ondervond het als een wondere sensatie: zijn loopen
met I d a hier in dezen schemer-tuin. Wat was 't leven toch vreemd en de mensch
toch vreemd, dacht hij even, de oogen sluitende. Het was als liep hij in een droom.
Had hij werkelijk nu gesproken, het alles uitgezegd, het zware, gevreesde, waartegen
hij dagenlang had opgezien als tegen een berg? En I d a - wist zij het nu, die donkere
wetenschap - lag het nu in haar ziel gezonken - zonder dat het haar gedood had? Nù eerst voelde hij dat hij iets vreeselijks had verwacht, hij wist niet wat, maar iets
dat opeens en voor goed aan hun verhouding zou hebben een eind gemaakt. Hoe
vreemd dan, dat zij nu zoo schijnbaar rustig naast elkaar liepen...
Zij waren bij den uitgang van 't plantsoen en bleven beiden gelijktijdig staan, als
aarzelend. Zwaar viel opeens 't bewustzijn in hem van die andere, moeilijkste taak,
die hem nu nog te vervullen overbleef: 't spreken met haar vader... Toch - was 't
voornaamste niet doorstaan, nu I d a zelve hem was blijven liefhebben, òndanks zijn
bekentenis?... O, hij was moedig en bereid ook tot dezen stap. Nu I d a zich vóor
hem verklaren bleef, zou haar vader geen vader zijn, zoo hij zich tegen hun verloving
verzette.
‘Jo’....
‘Wat is er lieveling?’
‘O J o .... ik weet niet.... wat we doen moeten.... ik ben zoo bang....’
Zij was heel bleek geworden en haar oogen schichtten
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angstig in een verte - als zag zij een gevaar op hen aannaderen.
Hij greep haar hand, hij begreep waarop zij doelde en hij sprak haar, in de vastheid
van zijn eigen goed vertrouwen, nu moed in.
‘Kom I e d , je vader zal toch niet onredelijk zijn.... als ik hem alles eerlijk zeg dan
zal hij-ja, smart hebben - maar toch ook begrijpen, dat ik niet anders kàn.... Als jij
maar van me houden blijft kindje en me helpt.... oprecht te zijn jegens mezelf.... dat
is toch 't voornaamste nietwaar....’
Maar zij schudde het hoofd, niet overtuigd.
‘Je kent hem niet J o .... zooals ik hem ken, o, ik weet zeker, dat hij nooit, nooit
zal toestaan, dat zijn dochter trouwt.... met een ongeloovige....’
‘Nu zeg je zelf het woord, I d a !’ verweet hij zacht. Het woord, in haar mond, had
een harden klank, die hem pijnlijk striemde.
Zij zag hem aan, vragend vergeving - maar in haar oogen bleef schichten de angst
om wat komen zou....
In de Brugstraat, even voor zij aan den winkel kwamen, namen zij afscheid. Zij
had hem gesmeekt vanavond het nog niet te zeggen.... te wachten tot morgen of
overmorgen. Nu hij met haar gesproken had, had het immers geen haast. Zij - ze
moest nadenken, kalm, rustig nadenken.... dan wist ze misschien morgen.... wat het
best was....
Trillend steunde zij op zijn arm, haar tanden klapperden, als van koorts, ‘'t Was
ook zoo koud hè... die wind’... bleek-lachte zij ter verontschuldiging.
Het kostte hem moeite haar te laten gaan. In hem was het verlangen haar nu meê
te nemen, naar zijn kamer, haar te koesteren en te vertroetelen als een klein, ziek
kind. Vlijm-scherp voelde hij op dat oogenblik de wreedheid der maatschappelijke
omstandigheden, die nog gescheiden hielden wat toch zoo lang reeds bijeen hoorde.
Hij versomberde, dacht aan 't ontslag dat hij zou moeten indienen... zag zich
solliciteerende en solliciteerende naar een betrek-
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king bij 't openbaar onderwijs - zoo bij slaagde, wànneer!... Een moedeloosheid zonk
in hem, terwijl hij zoo met I d a stond in de verlaten straat, rekkend het afscheid. En
ook hij verlangde nu alleen te zijn, zijn gedachten te verzamelen, rustig, kalm na te
denken over de toekomst. Toch mocht I d a niets merken van zijn plotselinge
somberheid; daarom trachtte hij zijn stem zoo opgewekt mogelijk te doen klinken.
‘Kom I d i e , kind - we moeten maar vertrouwen niet, het maar overgeven... dan
zal alles “wel rech kom”. En ga nu gauw naar bed, beloof je me?... en zet alles kalm
van je af, wil je... toe, dan kan je morgen over alles kalm nadenken. En wil ik je
morgen om éen uur dan komen halen voor 't Plantsoen? Dan kunnen we verder
overleggen, wat we doen zullen...’
Hij drukte een kus op haar voorhoofd en maakte zich zachtjes van haar los. Op
korten afstand, van uit den winkel, sloegen de lichten in de etalage een hellen schijn
uit over de straat.
Zij knikte werktuigelijk, flauw glimlachend. En terwijl zij nu eindelijk van hem
wegging, langzaam toetrad op het licht, bleef hij, lang en donker, nog een oogenblik
staan - als een roerloos standbeeld in de stille straat, zijn rechte rug met een lijn van
moedeloosheid even gebogen...

V.
Dien volgenden middag, toen hij haar kwam afhalen scheen zij heel kalm, als verzoend
met het onvermijdelijke. Het leek J o h a n een oogenblik, als hij haar aanzag en haar
spreken hoorde, of zij ouder was dan een paar dagen geleden - iets verloren had van
het meisjesachtige, het bijna kinderlijke soms, dat op haar gelaat lag, haar gebaren
kenmerkte. Zij scheen hem in de rust van haar bewegingen meer vrouw nu; haar
stem klonk onbewogen, bijna zakelijk, als sprak zij over dingen die koel-klaar in
haar bezonken lagen, toen zij zeide: ‘Ik heb over alles nagedacht,
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en ik geloof nu dat het 't beste is dat ik eerst met vader spreek en hem alles uitleg.
Ik ben bang dat, als jij begint, hij dadelijk boos wordt.... en dan is alles verloren....’
‘Er is geen reden voor hem “boos” te worden,’ sprak Ve r m e e r , ijzig.
‘Dat weet ik wel J o .... en toch.... zie je, vannacht wist ik het nog niet. Misschien
maak ik jou nu boos of doe ik je verdriet, maar ik wil het je toch zeggen, ik mòet het
je zeggen.... hoe ik vannacht, op mijn kamertje, gehuild heb, en mijn vuisten gebald,
omdat ik niet wou, niet wou dat jij een ongeloovige was. Toen heb ik me afgevraagd....
ik weet wel J o , dat ik je verdriet doe met wat ik nu zeg, maar toen.... heb ik me
afgevraagd.... of ik wel van je mocht blijven houden, of ik niet zondigde tegen God
door mijn verkeering niet af te maken. En ik heb geworsteld - het woord klinkt wat
vreemd - maar toen heb ik gewòrsteld in het gebed; ik heb God gesmeekt om mij
licht te geven, een teeken te zenden, opdat ik toch weten zou wat ik doen moest....’
‘Een liefde die niet sterker is dan dat alles.... dat is geen liefde....’
Hij had het uitgestooten, brusk; zijn vingers wriemelden in zijn jaszakken. Een
teleurstelling rees in hem en een vage bitterheid.
Zij antwoordde niet dadelijk, zag voor zich uit naar het herfstig geblaârt, dat gulden
doorschitterd werd. De wind van dien vorigen avond was gaan liggen. - Eindelijk
zeide zij langzaam: ‘Je bent hard J o .... want o, als je begreep.... Ik hoû van je, dat
weet je wel.... ik hoû zóóveel van je als ik niet geweten heb dat ik ooit van iemand
kon houden. Ik heb je alles gegeven.... mijn heele zelf.... alles. En ik zou, als het
noodig was, alles voor je hebben gedaan.... Alleen.... o J o .... dan dacht ik aan mijn
Belijdenis; hoe ik toen beloofd heb mij aan Jezus te geven.... en hoe ik dat niet zou
kunnen, niet zóó zou kunnen.... als wij.... Ik voel me zoo zwak in vele dingen; jij
bent zoo veel knapper en ik voel zoo.... dat je invloed op mij hebt... en daarom begreep
ik dat het
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zooveel moeilijker voor mij zou worden mij aan Jezus te geven.... als wij.... samen...’
Haar zin brak af in een snik en zij zocht, in haar rok, naar haar zakdoekje. Zij was
nu weêr geheel het meisje dat hij kende, niet meer de kalme vrouw, die hij een
oogenblik te voren haar geloofd had.
Zij zetten zich neêr op een bank aan den vijver, half verborgen achter struikgewas.
Het was heel stil om hen heen; - alleen, in de verte, het klagend geroep van een
koopman in een van de straten achter het plantsoen. In het gladde vijvervlak lagen
blauwe stukken lucht gespiegeld, overtinteld van duizenden zonnevlekjes. Hier en
daar, als een schuitje, dreef een goud-geel blad.
Hij zat vóór zich te staren; ademde diep. Hij begreep niet dat de natuur daar zoo
kalm en onbewogen voor hem uitlag, terwijl het in zijn hoofd, zijn borst zoo roezig
was, een storm van de meest uiteenloopende gewaarwordingen. Bitter voelde hij
zich om hare twijfelingen, haar niet-weten of zij hem mocht blijven liefhebben, toch
- bitter niet jegens haar, maar jegens de dogma's die haar van hem aftrokken. Niet
Jezus na te volgen in zijn menschelijke grootheid, doch blindelings zich aan hem
over te geven als den bovennatuurlijken ‘Bruidegom’ - dát was het wat de menschen
van elkander vervreemdde, het geluk te verstoren dreigde van wie toch voor elkaâr
bestemd waren. - En te denken dat het alles om niets was.... om niets. Al die tranen,
al dat verdriet om een zelfmisleiding, een begoocheling, om iets wat de mensch
zichzelven geschapen had en waarvoor hij nu boog, zich ten bloede liet kastijden....
Rondom al die moeiten, al die zelf-kwellingen lag de Natuur zoo rustig en zoo
onbewogen - en de hemel koepelde zoo hoog, als om den kortzichtigen mensch te
prediken: Mensch, zie uw kleinheid en uwe nietigheid en zwijg stil; - en de zon
scheen met haar gouden licht, en de aarde tooide zich, blij om dat licht, als
verkondigde zij het als een heilig gebod aan de tobbende menschen: Maakt u op,
weest vroolijk en verheugd zoolang het dag is! Aanziet de leliën des velds - zij
arbeiden niet en
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spinnen niet, en nochtans is Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed geweest als
één van dezen!....
Maar de menschen begrepen die eenvoudige Natuursprake niet; in hun domme
kortzichtigheid sloten zij zich op in hunne steden, bouwden ingewikkelde stelsels
over ‘God’, ‘Natuur’ en ‘eeuwig leven’ en proclameerden ze tot ‘goddelijke
waarheden’, waaraan de mensch zich als een willoos, denkloos wezen had over te
geven....
Met zijn wandelstok trok hij figuren in het zand, de wenkbrauwen hoog-op gefronst
onder den rand van zijn hoed. - Hij had een onbestemd gevoel zelf onrechtvaardig
en kortzichtig te zijn in zijn gedachten-beschouwingen - het gevoel vooral ook, dat
hij I d a onrecht deed.... Maar de bitterheid was hem een behoefte op dit oogenblik,
nu hij zag hoe kort hij er aan toe geweest was alles te verliezen.
Toen was het eensklaps dat hij voelde hoe zij zacht haar arm lei om zijn hals.
‘J o ... toe, zie me eens aan... wil je?.. toe... J o ...’
Hij hief het hoofd op, en hunne oogen raakten elkaâr, en er was iets onzegbaar-teêrs
en smeekends in de grijze diepten waar zijn blik in verzonk. Alle bitterheid week
van hem weg en een klaar bewustzijn jubelde in hem: hoe nog stééds zij hem liefhad,
liefhad voor haar leven; dat geen hoogte, geen laagte, geen diepte of breedte, geen
verleden dingen, noch toekomende dingen hem konden scheiden van de liefde,
waarmede zij hem liefhad, zij, I d a , zijn vrouw!....
‘I d i e ... vrouwtje... wil je dan nog van mij houden?’
Zij trachtte zich los te maken uit de onstuimigheid van zijn omhelzing; glimlachte,
zalig, als in droom verloren, hem toe.
‘Wil je nog kindje.... wil je?’ drong hij aan.
Toen verborg zij, als beschaamd, haar hoofd aan zijn schouder, en nauw
verstaanbaar murmelde zij: ‘Ik kan niet anders, J o ....’
(Wordt vervolgd.)
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De beteekenis van de tweede Vredesconferentie
Door Jhr. J.C.C. den Beer Poortugael.
(Vervolg).
Uit het voorafgaande is gebleken, dat door zich, in tegenstelling met hetgeen op de
diplomatieke conferentie te Bern, in September 1906, is geschied, krampachtig vast
te klemmen aan den eisch van unanimiteit of bijna-unanimiteit der stemmingen,
Duitschland1) en Oostenrijk met de hunnen, ofschoon in de stemming over M e r e y 's
voorstel-, een doekje voor 't bloeden, - verslagen, in werkelijkheid het veld hadden
behouden. Hun doel was bereikt. Na de gehouden stemmingen en de afgelegde
verklaringen kon noch het mondiaal noch zelfs een meer beperkt verdrag van arbitrage
voor het oogenblik worden gesloten.
Toen stond Graaf To r n i e l l i op, en met den gloed, den zonen uit het zuider
zonneland eigen, zeide de grijze staatsman, na te hebben verklaard, dat hij afzag van
het doen van een voorstel, dat hij vroeger had aangekondigd:
‘Het is nu niet het oogenblik voor lange redevoeringen.

1) De Keizer van Duitschland verleende voor de Tweede Vredesconferentie aan Baron
M a r c h a l l de orde van den Zwarten Adelaar, K r i e g e werd benoemd tot
Geheim-Legationsrath.
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Toch zijn constateeringen noodzakelijk.
Ik resumeer ze in drie punten.
Het eerste - waar het het meest op aankomt, is dat de conferentie van 1907 unaniem
is geweest om het beginsel van verplichte arbitrage te erkennen.
Het tweede bestaat in de bevestiging, welke geen tegenspraak heeft ontmoet, dat
in het ruime veld der internationale betrekkingen, welke het conventioneel recht der
Staten uitmaken, er zonder twijfel zijn, welke stof leveren voor verplichte arbitrage.
Het derde punt, dat ik constateer, en waaromtrent ik uwe algemeene instemming
inroep, is dit. Alle Staten van de Wereld hebben hier gedurende vier maanden aan
moeilijke, soms teedere quaesties samen gearbeid, terwijl zij inmiddels geleerd
hebben elkander niet alleen meer en meer te kennen, maar ook te achten en lief te
krijgen.
De algemeene geest, welke uit het contact geboren is van al deze arbeidende
krachten, is hoogst verheven. Het is een aangrijpend schouwspel en een onmiskenbaar
resultaat. De verschillen van gevoelens, welke tusschen ons hebben bestaan, hebben
nimmer de grens van juridische geschillen en detail-quaestiën overschreden.
Laat ons daarbij wijselijk stilstaan. Wij hebben een goeden weg afgelegd. Laat
ons tevreden zijn met het vervulde werk. Laten wij het tijd geven om vruchten te
dragen.
Zoo iemand onzer, achteruit ziende, eenige teleurstelling gevoelt bij het zien van
zekere onvoltooide werken, zijn wij, den blik vestigend op de toekomst, allen vervuld
met vertrouwen, geen enkele ontmoediging vervult onze ziel.’
Als om strijd werd instemming betuigd met de gevoelens, doorstralende in deze
rede, ook door de ergste opposanten van een mondiaal verdrag, en N e l i d o w , de
President, op zijne beurt constateerend, dat het beginsel der verplichte arbitrage,
hetwelk in 1899 niet heeft kunnen zegevieren, van de conferentie van 1907 algemeene
wijding heeft ontvangen, stelde daarop voor om aan de gevoelens
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door Graaf To r n i e l l i ontwikkeld, welke door allen werden gedeeld, een vorm te
geven, opdat de wereld wete, dat de zaak van de verplichte arbitrage overwinnend
en niet overwonnen de Tweede Vredesconferentie heeft verlaten.
Van daar het Besluit, dat ten slotte door de conferentie omtrent de verplichte
arbitrage unaniem is aangenomen en dat bijna woordelijk de drie hiervoor vermelde
drie punten bevat.
De schrijver in de Nieuwe Rotterdammer Courant zegt, aan dat besluit weinig
waarde te hechten. Wij doen het wel. Al moge de materieele, de tastbare waarde voor
het oogenblik klein zijn, de moreele, de ethische waarde ervan is groot.
Die gelooven haasten niet.

III. Het Permanent Gerechtshof voor arbitrage.
Bij de stemming op 29 Augustus, in het comité A, (verplichte arbitrage) omtrent het
beginsel van het ‘tableau’ (Engelsch voorstel), volgens hetwelk o.a. in een art. 16c
zou worden bepaald, dat de mogendheden zijn overeengekomen, om zonder reserve
aan arbitrage te onderwerpen de geschillen betreffende de uitlegging en de toepassing
van conventioneele bepalingen, betreffende de volgende onderwerpen.... (door
henzelven in te vullen), stemden 10 Staten vóór, n.m.: Brazilië, Groot-Brittannië,
Argentinië, Italië, de Vereenigde Staten v.N.-Amerika, Servië, Mexico, Portugal,
Frankrijk en Noorwegen; vijf Staten tegen, n.m.: Duitschland, Oostenrijk-Hongarije,
Zwitserland, Rusland.... en Nederland (Mr. A s s e r ). Drie bleven buiten stemming.
President R o o s e v e l t had den 5den April 1907 in een brief aan C a r n e g i e ,
welke op het vredes-congres te New-York is voorgelezen, de hoop uitgesproken, dat
de tweede vredesconferentie een algemeen verplicht arbitrage-verdrag aannemen en
de competentie van het Haagsche Hof van arbitrage uitbreiden zou door het permanent
te maken, met
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goed betaalde rechters, voor een bepaalden tijd ‘opdat het meer en meer waarschijnlijk
worde dat elk conflict, hetwelk tusschen de natiën, groot of klein, zal ontstaan, beslist
zal worden door die rechtbank, even als bij ons een rechter beslist tusschen de
individuen, machtig of zwak, die haar inroepen. Zonder twijfel’ - eindigde hij - ‘zal
men in Den Haag zich met vele andere onderwerpen bezighouden, maar het schijnt
dat een algemeen arbitrage-verdrag van alles misschien het belangrijkste is.’
De delegatie der Vereenigde Staten van Noord-Amerika kwam met instructies in
dien zin in Den Haag aan, bracht dientengevolge, zooals wij gezien hebben, het
voorstel van een algemeen arbitrage-verdrag in de conferentie en deed dit spoedig
volgen door een voorstel tot het instellen van een Internationaal Gerechtshof met
vaste rechters, dat - zoo als eerst het plan was - het bestaande Haagsche Hof van
arbitrage zou vervangen - maar spoedig daarop in dien zin gewijzigd werd, dat het,
dit intact latende, ernaast zou komen.
Rusland kwam mede met een voorstel in die richting, dat echter niet zoo ver reikte.
Het stelde voor, dat de leden van het Haagsche arbitrage-hof elk jaar in Den Haag
zouden bijeenkomen, voor het bespreken en behandelen van arbitrage-belangen en
om, bij geheime stemming, uit hun midden drie leden te kiezen, die het volgend jaar
permanent zouden fungeeren.
Volgens het latere Amerikaansche plan, dat door bespreking met andere delegaties
op nieuw iets gewijzigd werd, zou dit Internationaal Gerechtshof voor arbitrage
bestaan uit 15 (later 17) rechters, gekozen uit en door de verschillende landen, voor
een bepaald aantal jaren (12), die, zoo lang als noodig zou zijn, jaarlijks te
's-Gravenhage zouden komen zitting nemen. De rechters zouden gelijken rang hebben,
diplomatieke onschendbaarheid genieten en zóódanig betaald worden, dat zij zich
uitsluitend aan de zaken, welke voor het Hof gebracht worden, konden wijden. Dit
permanente Hof zou competent zijn om alle internationale geschillen tusschen
souvereine staten uit te maken, welke
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niet langs diplomatieken weg vereffend hadden kunnen worden en die, bij gemeen
overleg der partijen, ervoor gebracht worden. Het rechtsgeding zou gratis worden
d.w.z. de rechters en de algemeene kosten van het Hof zouden, naar een
repartitie-schaal, gedragen worden door de verschillende gecontracteerd hebbende
Staten; partijen zouden derhalve slechts hun eigen advocaten en onkosten hebben te
betalen.
Ongetwijfeld zouden de Staten, door het bestaan van dit Hof en het goedkoope
recht-verkrijgen, meer dan tot dus verre het geval was, er toe gebracht worden hunne
geschillen voor zulk een Hof te brengen, en het zou bijgedragen hebben om Den
Haag te doen worden de zetel van den Wereld-Areopagus, het middelpunt en de
vrijplaats van het Internationaal Recht.
Spoedig werd het bekend dat het plan veel kans van slagen had. Met het beginsel
was men het vrijwel eens, zelfs was Duitschland er zeer mede ingenomen.
In de zitting van den 16den Juli1) hield de heer A s s e r eene rede, waarin hij zijn
twijfel uitsprak, of eene algemeene bepaling in de conventie, welke arbitrage voor
sommige gevallen verplichtend zou stellen, wel praktisch nut kon hebben, m.a.w.
hij betwijfelde het nut van het aangaan van een algemeen verplicht arbitrage-verdrag,
doch voegde eraan toe, van meening te zijn, dat de zaak der arbitrage meer gebaat
zou worden door de permanentie van een arbitrage-hof in te stellen. Het
tegenwoordige, zoogenaamde Permanente Hof, geboren uit de Eerste
Vredesconferentie, was - zoo zeide hij - slechts de schaduw van een Hof, een
ontastbare schim, niets dan eene griffie met eene lijst. Wanneer Mogendheden, bij
een geschil tusschen twee andere, om den plicht, haar opgelegd bij Art. 27 der
conventie van 1899, te komen vervullen, naar Den Haag trekken en vragen dat haar
de deur der zaal, waar het Hof zitting houdt, zal worden geopend, dan kan aan deze,
later, door C a r n e g i e 's vrijgevigheid, eene prachtige zaal

1) Zitting van de 1ste sub-commissie der 1ste commissie.
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worden vertoond, maar geen Hof, en in plaats daarvan slechts eene lijst, waarop de
namen van vele personen van erkende bevoegdheid in quaestiën van internationaal
recht. Aan het voornemen, dat, volgens den heer A s s e r , de Nederlandsche Delegatie
had gehad om voorstellen te doen tot het oprichten van een werkelijk Permanent Hof,
waarvan de rechters aanwezig zouden zijn, behoefde echter geen gevolg te worden
gegeven, omdat twee Groote Mogendheden, Rusland en de Vereenigde Staten, daartoe
reeds het initiatief hadden genomen.
Eene commissie van onderzoek, welke genaamd werd B, ter onderscheiding van
die, welke bezig was met het onderzoek naar eene regeling der verplichte arbitrage
en met A was bestempeld, zou de samenstelling en werking van dit nieuwe Hof in
bijzonderheden onder handen nemen. L é o n B o u r g e o i s behield de leiding van
beide comité's. Middelerwijl werd de samenstelling van het Hof in ernstige studie
genomen door drie delegaties, n.m. door die der Vereenigde Staten van
Noord-Amerika, van welke het voorstel was uitgegaan, door die van Duitschland,
welke het met sympathie had begroet, en door die van Groot-Brittannië, welke zich
er dadelijk bij had aangesloten. Het gevolg daarvan was, dat die drie Rijken
gezamenlijk een uitgewerkt voorstel indienden, waarvan de hoofdbepalingen
overeen-kwamen met het laatstgemeld Amerikaansche, dat den 13den Augustus in
de eerste zitting van het comité verdedigd werd door de Eerste Gedelegeerden van
die drie rijken, de heeren C h o a t e , Baron M a r c h a l l en Sir E d w a r d F r y .
Ofschoon in beginsel door de meeste delegaties met sympathie ontvangen,
ontmoette het op een belangrijk punt van uitvoering krachtig verzet.
Tot nu toe hadden Europa en Noord-Amerika weinig, althans te weinig notitie
genomen van en te geringen dunk gehad van Zuid- en Midden-Amerika's Latijnsche
volken, van de volkeren in de nieuwe wereld, waar de Spaansche taal overheerschend
is. Meest natiën van jonge formatie, wist men in 't algemeen weinig van hen. Wat
men er van hoorde, was niet bijster geschikt om veel sympathie en
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vertrouwen te wekken. Het waren revoluties en contra-revoluties, die er met de gele
koorts epidemisch waren; vreemde begrippen schenen er te heerschen omtrent het
nakomen van aangegane verbintenissen. Sommige regeeringen maakten schulden,
welke zij niet betaalden.
Men wist dat die Staten gezamenlijk, te Rio Janeiro, geconfereerd en daarna bij
President R o o s e v e l t aangedrongen hadden om ditmaal niet, zoo als in 1899,
buitengesloten te worden van het deelnemen aan de Vredesconferentie, en dat zij,
op aandrang van deze, dan ook daarvoor uitgenoodigd waren, zoodat zij thans voor
het eerst aan de regeling der Wereldbelangen zouden deelnemen.
Hun gedelegeerden werden welwillend ontvangen, doch de machtigen zagen in
den aanvang wel wat uit de hoogte op hen neer. Baron M a r c h a l l v o n
B i e b e r s t e i n op R u y B a r b o s a , zooals G o l i a t h op D a v i d , den kleinen
herdersjongen.
Het zou spoedig verkeeren.
Twee Zuid-Amerikaansche Staten brachten er weldra veel toe bij, om de nieuwe
broeders in de volkerengemeenschap beter te leeren kennen en waardeeren. Het
waren Brazilië en Argentinië. Blijkbaar hadden deze het er op gezet te toonen wat
zij waren en wat zij konden. Aangekomen met een talrijk personeel, (van Brazilië
12 vertegenwoordigers of secretarissen, van Argentinië 8), hadden de delegatiën
verblijf genomen in het eerste Hotel, het Palace-Hotel te Scheveningen, waar de
talrijke gastmalen, welke zij gaven, en vooral die van Brazilië, uitmuntten door
kostbaarheid, bloemenweelde en goeden smaak. Maar bovenal door de keur van
intelligentie en vastberadenheid, welke de Gevolmachtigden, welke die landen
herwaarts hadden afgevaardigd, toonden te bezitten.
Bij het onderwerp, dat ons thans bezig houdt, was het Brazilië's Eerste
gedelegeerde, R u y B a r b o s a , die, zijn volle intellectueele kracht ontwikkelende,
welke niet gering was, een gewichtige rol ging vervullen.
In het eerst had men niet veel naar dien kleinen persoon geluisterd. Zijne
gedocumenteerde, geleerde vertoogen
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vond men te lang. Sommigen noemden hem schertsenderwijze Ve r b o s a . De pittige
inhoud, het onomwonden woord en de gloed voor waarheid en recht, voor welke hij
opkwam, dwongen alras tot luisteren en het duurde niet lang, of ook de Goliathen
gingen gevoelen dat deze David, al was het geen werpkoorde, die hij hanteerde, met
zooveel kracht hen zijn argumenten naar het hoofd slingerde, dat zij er voor òf te
bukken òf uit den weg te gaan hadden, en dat met Brazilië en met de andere
Zuid-Amerikaansche Staten, voor welker rechten hij thans in het algemeen opkwam,
viel rekening te houden.
Volgens het Amerikaansch-Duitsch-Engelsch voorstel zouden er in het nieuwe
Hof 17 rechters komen, benoemd voor een tijdperk van 12 jaar. Van die 17 zouden
acht Mogendheden, nm. Duitschland, de Vereenigde Staten van Noord-Amerika,
Oostenrijk-Hongarije, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Rusland en Japan, welke
- zooals C h o a t e zich uitdrukte - ‘algemeen erkend zullen worden de meeste
belangen te hebben bij de wijze van handelen door dit Hof,’ steeds ieder één rechter
hebben, welke gedurende den geheelen tijd zitting heeft. De andere negen rechters
zouden, volgens een rooster, over de overige Staten worden verdeeld. De rechters
van drie Staten, n.m. van Spanje, Nederland en Turkije, zouden tien jaar zitting
hebben, die van dertien Staten, waaronder Brazilië, Argentinië en China, niet meer
dan vier jaar. Bulgarije, Perzië, Servië en Siam zouden slechts gedurende twee van
de twaalf jaar door een rechter zijn vertegenwoordigd, de overige achttien Staten
gedurende één jaar.
Dat was het moeilijke, het zwakke, maar tevens het cardinale punt van de
organisatie. Met kracht kwam R u y B a r b o s a daartegen op. De gelijkheid der
Staten in het internationaal recht werd - zoo sprak hij - door dit plan geschonden,
met dit hoofdbeginsel van volkenrecht zou worden gebroken, het juridisch overwicht
van de macht op het recht werd er mede geproclameerd en Brazilië schromelijk ten
achter gezet.
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Brazilië, een rijk van ongeveer 8.337.000 □ Kilom.1) aaneengesloten uitgestrektheid,
d.i. grooter dan Europeesch Rusland en volgende op de V. Staten van N.-Amerika,
met, volgens schatting, 251/2 millioen inwoners, gevoelde zich geminacht. Maar dit
stelde B a r b o s a niet op den voorgrond. In de comité-zittingen van 20 en 27 Augustus
kwam hij met tal van overwegingen op tegen hetgeen hij bestempelde als ‘de meest
buitengewone verwarring, welke hij ooit had gezien van twee juridische begrippen,’
n.m. de bewering van de Noord-Amerikaansche gedelegeerden C h o a t e en S c o t t ,
dat, daar alle Staten een rechter in het Hof konden benoemen, de absolute gelijkheid
van de Staten in acht was genomen, onverschillig voor hoeveel tijd de rechters zitting
hadden.
Het heette dat de hoegrootheid van de bevolkingen der Mogendheden, met inbegrip
harer koloniën als maatstaf was genomen2). De ambassadeur van China, L o u Ts a n g
Ts i a n g bracht daarom, zacht en bescheiden, in het midden, dat die maatstaf zeker
niet bij China in het oog was gehouden3). Ook de gezant van Perzië te Parijs, M i r z a
S a m a d K h a n , kwam tegen de achterzetting van zijn land op, een Rijk, dat tot de
oudste der wereld behoorde, duizende jaren had bestaan, de bakermat was geweest
der beschaving, en dat 20 millioen inwoners telde4). E s t e v a , de Eerste gedelegeerde
van Mexico, protesteerde mede tegen de ongelijke rechtsverhouding der Staten5).
Ook de naam Gerechtshof voor arbitrage (Cour de justice arbitrale) werd een
struikelblok. S c o t t verdedigde dien, daar men er mede wilde uitdrukken, dat zijn
sfeer van werkzaamheid van dien van het Hof van arbitrage van 1899 zou verschillen6),
welk Hof bestaan bleef. Ook R e n a u l t vond6) dat het goed was, tusschen beide het
onderscheid

1)
2)
3)
4)
5)
6)
6)

Nederland is 33000 □ Kilom groot.
Nederland met de Koloniën is geschat op 40 millioen inwoners.
China wordt geacht 400 millioen inwoners te tellen.
Zitting van Comité B op den 24sten Augustus.
Zitting van Comité B op den 27sten Augustus.
Zitting van Comité B op den 2den September.
Zitting van Comité B op den 2den September.
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te doen uitkomen. Het Hof van 1899 heeft een volkomen scheidrechterlijk karakter,
dit nieuwe zou, omdat de rechters van te voren en eens voor altijd (tijdvak van 12
jaar) benoemd zouden worden, meer dat van eene rechterlijke instelling dragen.
Dat was echter juist wat, met anderen, B a r b o s a niet wilde. Reeds had hij
medegedeeld dat hij aan de beraadslagingen en stemmingen over dit Hof niet verder
zou deelnemen, omdat hij de organisatie ervan niet kon goedkeuren, maar hierover
wilde hij nog zijne waarschuwende stem doen hooren. Sir E d w a r d F r y had gezegd
- was in hoofdzaak zijn betoog - arbitrage en recht zijn één, door de arbitrage zoeken
wij niets dan het recht. Dat is wel zoo, maar toch is er groot juridisch verschil tusschen
beide. De wetten van een land vestigen het recht, maar zij geven machtiging tot
arbitrage. Beide instellingen leven naast elkander, elkander helpende, elkander
vervangende, soms omstrengeld, maar zonder elkander te vernietigen, zonder ooit
zich te vermengen. Voor rechtspraak is de juridische vorm permanent en
onveranderlijk, want de wet stelt dien vast; voor arbitrage is die vorm veranderlijk
en occasioneel, want de overeenkomst der partijen beslist er over. Rechtspraak vloeit
voort uit de souvereiniteit en eischt gehoorzaamheid. Haar organen zijn door het
gezag in het leven geroepen, partijen behooren daaraan zich te onderwerpen. De
arbitrage spruit integendeel voort uit de vrijheid, gevolg van overeenstemming. Zij
kent geen ander gezag dan dat der contractanten, en hare magistraten zijn die, welke
deze zelven vrijwillig kiezen. Daarom, moge de vorm van rechterlijke rechtspraak
verkieslijk zijn ten aanzien van de betrekking tusschen personen, de arbitrage-vorm
is de eenige, die toepasselijk is tusschen volken. Deze onderwerpen zich alleen aan
de autoriteit, welke zij zich zelven geven. Deze rechtspraak te stellen in plaats van
arbitrage zou zijn vrijwillige toestemming doen vervangen door dwang. Op die wijze
zou men eene internationale rechtsmacht scheppen. Eene schrede verder, dan stelt
men een uitvoerend internationaal gezag in, tot men geraakt aan eene
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algemeene wetgeving. Die zou zijn de Constitutie van de Vereenigde Staten van het
‘Heelal’.
Deze nieuwigheid zou dus - meende hij - niet een vooruitgang, maar gevaarlijk
reactionnair zijn in strekking en in gevolgen. Vooruitgang ligt in arbitrage. Die moet
men ontwikkelen, maar, om dat te doen, zorgvuldig toezien aan haar karakter niet
te raken. Met dit voorstel zet men de arbitrage ter zijde door den rechtsdwang te
naderen. Nieuwe moeilijkheden worden erdoor in het leven geroepen. In stede van
de arbitrage aannemelijker te maken voor de volken, welke ervoor terugschrikken,
wekt men tegen haar meer gegronde redenen tot ongerustheid op dan nu bestaan.
Hiertegen werd alleen door de M a r t e n s aangevoerd, dat ieder het er over eens
was, dat het nieuwe Hof eene arbitrage-instelling zijn moest, en door K r i e g e , dat
het meer op de competentie dan op den naam der instelling aankwam.
B o u r g e o i s , de voorzitter, achtte de samenvoeging van justitie en arbitrage juist
gelukkig. Het eerste woord geeft - volgens hem - te kennen wat men tracht te bereiken;
men zal niet bovenal wegen de belangen, maar vóór alles het recht. Het woord arbitraal
doet den vrijen onafhankelijken wil der partijen uitkomen.
Aan de verdere beraadslagingen in het comité over het ontwerp, dat hoofdzakelijk
door K r i e g e werd verdedigd, namen bij de tweede lezing over het ontwerp slechts
zeven of acht Staten deel, terwijl de meerderheid, 11 of 12, zich daarvan en ook van
stemming onthield.
Toen de tweede lezing was afgeloopen, hield de heer C h o a t e 1) eene rede, waarin
hij de aanneming sterk aanbeval en de andere plannen, vooral dat van Brazilië,
hetwelk op de gelijkheid der Staten was gegrond, bestreed. R u y B a r b o s a
antwoordde dadelijk, dat het aangevoerd argument ertegen, alsof de machtige Staten
zich met hunne belangrijke quaestiën bezwaarlijk kunnen onderwerpen aan de
uitspraak van rechters uit de kleinste Staten der wereld, een tweesnijdend zwaard
was, want wanneer de groote

1) 7de zitting van comité B, van 5 September.
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Staten reden meenen te hebben zich niet toe te vertrouwen aan de kleinen, de kleinen
ook redenen konden aanvoeren om zich niet aan de onpartijdigheid der groote Staten
toe te vertrouwen. Hij bleef bij zijn ontwerp, volgens 't welk ieder Staat het recht
zou hebben een rechter te benoemen en de partijen in twistgeding vrijheid van keuze
in deze.
Bij het groot verschil van gevoelen werd, op voorstel van den voorzitter
(B o u r g e o i s ), een voorbereidend comité samengesteld uit zeven Eerste
gedelegeerden, om te trachten tot overeenstemming te geraken. Den 18en September
moest de president N e l i d o w , die daarin zelf had voorgezeten, verklaren dat het
Amerikaansch-Duitsch-Engelsch ontwerp geen steun had gevonden en het
rooster-stelsel der rechterkeuze was verworpen. R u y B a r b o s a , herhalende wat
hij in dat comité had aangevoerd, zeide, dat hij naast het arbitrage-hof van 1899 een
ander overbodig vond, dat het program voor de conferentie niets anders bevatte ten
deze dan verbeteringen te brengen in het Hof van arbitrage, maar dat er geen sprake
was van twee Hoven. Het was goed, zich daaraan te houden, de plicht der conferentie
was daarmede vervuld.
Nadat nog een afzonderlijk Amerikaansch voorstel was verworpen, werd ten slotte
het geheele project - behoudens de rechterkeuze - in het comité aangenomen met 8
tegen 5 stemmen en 3 onthoudingen.
In de reeds voor de verplichte arbitrage merkwaardige zitting van den 10en October
der geheele lste commissie, bracht de heer S c o t t over het ontwerp zijn omstandig
rapport uit, waarop het geheel, nadat eenige delegaties verklaard hadden slechts aan
de discussie te zullen deelnemen, onder voorwaarde dat de samenstelling van het
Hof plaats zou hebben op de basis van staatsrechtelijke gelijkheid, werd aangenomen
met 38 stemmen voor en 3 stemmen: België, Rumenië en Zwitserland, tegen, terwijl
Denemarken, Griekenland en Uruguay zich onthielden.
Toen deed de Eerste Gedelegeerde van Groot-Brittannië, Sir E d w a r d F r y de
propositie, welke is overgenomen en door den rapporteur S c o t t den 16den October
gebracht is

Onze Eeuw. Jaargang 8

45
voor de geheele conferentie, volgens welke zij den volgenden We n s c h zou
uitspreken:
De Conferentie beveelt aan de onderteekenende Mogendheden het aannemen van
het hier bijgevoegd ontwerp aan tot de instelling van een arbitraal Gerechtshof en
zijne inwerkingstelling, zoodra overeenstemming zal zijn verkregen over de keuze
van de rechters en de samenstelling van het Hof.
Die wensch, aangenomen met 36 stemmen en 6 onthoudingen, n.m. België,
Denemarken, Griekenland, Rumenië, Zwitserland en Uruguay, is opgenomen in de
slotakte der conferentie.
Groot zijn, na vier maanden moeitevollen arbeid, de tastbare uitkomsten, ook ten
aanzien van dit Hof, niet geweest. Van alle commissiën der conferentie heeft
ontegenzeggelijk de 1ste sub-commissie der lste commissie het minste bereikt. Toch
is het er verre van af, dat haar arbeid nutteloos is te noemen. L é o n B o u r g e o i s ,
van wien de M a r t e n s naar waarheid getuigde1): ‘In de zaken van arbitrage en van
het welzijn der volken legt hij iets, dat men hoogst zelden ziet: hij legt er in geheel
zijn ziel! Geheel zijn hart heeft hij gezet op de instelling van arbitrage, als een
praktisch middel om de geschillen tusschen de volken uit te maken’ - hij, die alle
zittingen van de commissie en van beide comité's had gepresideerd, zeide van dien
arbeid, dat, al mochten ook alle vruchten, welke men wenschte, niet geplukt zijn,
men toch mag zeggen dat de boom bloeit en dat de oogsttijd komen zal2, en ook
N e l i d o w achtte dezen arbeid niet verloren. ‘Als het uur zal komen’ - zeide hij3) ‘dat het werk, 't welk wij hebben ondernomen, zal worden voortgezet, dan zal men
met verlangen de proces-verbalen der zittingen van deze commissie en van het ‘comité
d'examen’ raadplegen, dan zal men er eene even nauwgezette als grondige studie
van

1) In de 9e volle conferentie-zitting, van 16 October.
2 Eind der zitting van 18 September, van comité d'examen B.
3) Volle conferentie-zitting van 18 October.
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deze quaestie in al hare phases vinden en men zal er kostbare gegevens uit putten
voor toekomstige beslissingen.’
Zoo als die mannen in de toekomst lazen, zoo zal het zijn. Menschen, die weinig
het hart maar steeds slechts het hoofd doen werken, missen den zienersblik. Zij
arbeiden steeds laag bij den grond. Wat zij niet met de hand kunnen grijpen bemerken
zij niet, wat niet tastbaar is bestaat voor hen niet, hetgeen in de lucht zweeft gaat hun
oog voorbij.
De ‘Wensch,’ dat er een waarlijk permanent Hof kome, waardoor meer en meer
alle geschillen der volken scheidsrechterlijk zullen worden beslecht, is door eene
zeer groote meerderheid van Staten uitgesproken. Ik noem dat eene belangrijke
schrede voorwaarts. Kostbare bouwstoffen voor de samenstelling van een Hof zijn
bijeengebracht en liggen thans in de archieven voorhanden. Grondteekeningen voor
verschillende plannen, door hoogst bekwame deskundigen bewerkt en door anderen
van alle kanten getoetst en beoordeeld, liggen gereed. Ongetwijfeld zullen er mannen
gevonden worden, gedreven door het verlangen naar Vrede door Recht, die hun
verstand zullen scherpen, om uit die plannen te zoeken en te kiezen wat geschikt is,
om met die bouwstoffen, doelmatig aangewend, het Hof van veler wenschen, het
gebouw naar hun hart, op te trekken.
Die zoo zoekt, die vindt ten leste.
Het Arbitraal Gerechtshof der Wereld zal vermoedelijk eenmaal verrijzen. De
bouwmeester griffe dan in den gevel de kernspreuk van S c o t t 's rapport:
Inter leges silent arma.

VI. De Drago-leer en het voorstel Porter.
Toen, op het laatst van December 1902, Groot-Brittannië Duitschland en Italië, om
Venezuela te dwingen verschillende soorten van schuldvorderingen te voldoen,

Onze Eeuw. Jaargang 8

47
welke onderdanen van die Rijken op haar hadden of beweerden te hebben, een
gecombineerd eskader afzonden, dat de kleine oorlogsschepen van Venezuela nam,
de havens Guayra, Puerto-Cabello en Maracaïbo bombardeerde en de kust blokkeerde,
bracht deze handelwijze eene geweldige beroering onder de Latijnsche volken van
Amerika te weeg. De toenmalige Minister van Buitenlandsche Zaken van Argentinië,
de kundige en energieke rechtgeleerde D r a g o , vond daarin aanleiding, om reeds
den 29sten dierzelfde maand eene nota te richten aan G a r c i a M e r o u , den gezant
van Argentinië te Washington, met de opdracht aan de regeering der Vereenigde
Staten de bezwaren mede te deelen, welke die van Argentinië zag in dit geweldplegen
van Europeesche Staten. D r a g o oordeelde, dat dit niet mocht, dat er een groot
verschil bestond tusschen eene particuliere schuld en eene openbare schuld, welke
door een Staat is aangegaan. Hij, die aan een particulier leent, weet dat hij dezen bij
niet-betaling voor eene rechtbank kan roepen, terwijl hij, die inschrijft in eene publieke
leening van een souvereinen Staat te voren weet, dat er geen enkele rechtbank bestaat,
voor welke deze kan worden getrokken. Betaling van rente kan door dien Staat,
krachtens zijn souverein gezag, worden geschorst. Hij beslist jure imperii.
Wanneer een vreemde Staat daar met geweld zich inmengt, is die interventie dus
een inbreuk op de souvereiniteit. Zij kan de onafhankelijkheid van den Staat in gevaar
brengen, tevens voor Europeesche mogendheden een middel worden tot kolonisatie
en een voorwendsel om op Amerikaansch territoir vasten voet te krijgen, hetgeen in
strijd zou wezen met de M o n r o e -leer. Volgens de regeering van Argentinië mag
er geen territoriale Europeesche uitbreiding in Amerika worden toegelaten, noch op
zijn volken pressie worden uitgeoefend, wegens het feit alleen, dat eene ongelukkige
finantieele toestand een dier volken verplicht om de vervulling zijner verplichtingen
uit te stellen.
Daar komt D r a g o 's leer op neer.
Men weet dat de gewapende interventie van 1902 niet de nadeelige gevolgen voor
Amerika heeft gehad, welke
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D r a g o ervan vreesde. Het beginsel werd echter niet uitgemaakt.
Het bleef in de lucht zweven, totdat de pan-amerikaansche conferentie van Rio
Janeiro van 1906 eene motie aannam, ten gunste van het in behandeling brengen
door tusschenkomst van President R o o s e v e l t van de Drago-leer op de Tweede
Vredesconferentie.
In Europa, waar men nog al eens de lasten van wanbetaling had ondervonden, had
men met die leer niet veel op. Schijnbaar had zij iets van die van den geachten heer
S k i m p o l e uit D i c k e n s ' Verlaten Huis, die geen denkbeeld van geld had, schulden
maakte bij de vleet, van ieder geld leende, er vroolijk op los leefde, allerlei kostbare
liefhebberijtjes had en daar zeer gemoedelijk recht op meende te hebben. Al wat hij
van de maatschappij vroeg, was immers, volgens hem, slechts hem te laten leven en
met rust te laten. Dat was immers niet veel. En als C o a v i n s e s , de deurwaarder,
komt om hem voor eene onbetaald gebleven pretentie achter slot te zetten, vindt hij
dat allerzonderlingst en onrechtvaardig. ‘Ik vraag alleen maar om vrij te zijn’ - is
dan zijn woord - ‘De vlindertjes zijn vrij. Het menschdom zal voorzeker aan H a r o l d
S k i m p o l e niet ontzeggen, wat het aan de vlindertjes toestaat.’
Europeesche schuldvorderaars meenden aanvankelijk wel eenige overeenkomst
te ontdekken in D r a g o 's leer met die van dien geachten heer H a r o l d S k i m p o l e ,
en in insolvente Amerikaansche republieken diens naïviteit terug te vinden. Zij
leefden er onbezorgd op los, legden grootscheeps allerlei werken aan, maakten
kostbare, mooie gebouwen, alles grootendeels van buitenlandsch geleend geld, en
als aan de aangegane verplichtingen niet werd voldaan en buitenlandsche
mogendheden de rol van C o a v i n s e s kwamen vervullen, werd uitgeroepen dat dit
niet te pas kwam.
Zelfs kwam, korten tijd vóór dat de conferentie bijeenkwam in Den Haag eene
brochure uit van den heer D a e h n e v a n Va r i c k , ten titel voerend Le droit
financier international, welke merkwaardigerwijze eene volmaakt tegengestelde
strekking had als de D r a g o -leer. Daarin werd betoogd dat de
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staatsbankroeten - het schorsen van rentebetaling op obligation - meest gevolg van
revoluties of van militaire uitgaven, als de algemeene welvaart aantastend, een gevaar
opleveren voor het bestaan der Staten; voorts dat boven de souvereiniteit het Charter
van de humaniteit troont, en dat er in het belang van den vrede dus alle reden zou
bestaan, dat de conferentie ondernam het maken van eene Conventie voor de
bescherming van kapitalen geleend aan vreemde mogendheden. Die conventie zou
moeten behelzen, dat elke openbare emissie van eene Staatsleening vooraf gegaan
moet worden door eene overeenkomst, tusschen den Staat die leent en den Staat,
waar de emissie plaats heeft, dat zij de machtiging van dien Staat behoeft en dat, bij
niet voldoening aan de voorwaarden, de Staat, die in gebreke is, zou moeten komen
voor de rechtbanken van den Staat, waar de emissie plaats heeft gehad.
Men ziet hieruit dat deze schrijver de Staatsinmenging in particuliere vorderingen
ten top wilde gevoerd hebben en eene geheelen ommekeer wenschte aangebracht te
zien in de grondslagen van het internationaal recht.
D r a g o heeft zijne komst als Tweede gevolmachtigde van Argentinië op de
conferentie in Den Haag doen voorafgaan door een uitmuntend geschreven artikel:
Les emprunts d'Etat et leurs rapports avec la politique internationale1), waarin hij
de beginselen van zijne leer uiteenzette en verdedigde. Het jaar te voren had Dr.
L i s b o a een stuk geschreven in denzelfden geest2, terwijl omstreeks denzelfden tijd
Professor M o u l i n uit Dijon3), de D r a g o -leer beschouwende uit het oogpunt van
een complement van de Monroe-leer, haar niet ver van bedenkelijk achtte voor
Europa, en dan ook de aandacht vestigde op de rede, welke D r a g o den 17en Augustus
1906 te Rio Janeiro ter verwelkoming van den Minister R o o t uit de Vereenigde
Staten had uitgesproken, en waarin deze haar had bestempeld als

1) Geplaatst in de Revue générale de droit international public, 1907, p. 251.
2 In de Revue, als boven.
3) H.A. M o u l i n , La doctrine de Drago. Paris, 1907.
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‘de uitspraak van een zuiver Amerikaansche politieke en diplomatieke leer.’
Het terrein was dus voorbereid. Maar niet D r a g o zelf bracht de quaestie op de
Vredesconferentie ter sprake. Generaal H o r a c e P o r t e r , een van de Gedelegeerden
van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, diende, eenigermate in verband met
de motie, welke op het congres van Rio Janeiro was aangenomen, op het laatst van
Juni, ingevolge zijne instructies, een voorstel in, waarin wel de zaak, waar het in
D r a g o 's leer om ging, lag opgesloten, maar dat er toch op een cardinaal punt zóó
aanmerkelijk van afweek, dat beide met elkander te vereenzelvigen bewijst dat men
de strekking en het verschil ervan niet heeft gevat.
Het voorstel P o r t e r luidde:
‘Ten einde tusschen de volken gewapende conflicten te vermijden, van zuiver
geldelijken oorsprong, voortspruitende uit contractueele schulden, opgevorderd als
verschuldigd aan onderdanen of burgers van een land, door de regeering van een
ander land, en ten einde te waarborgen dat alle contractueele schulden van die natuur,
welke niet langs diplomatieken weg op vriendschappelijke wijze geregeld zijn kunnen
worden, aan arbitrage zullen worden onderworpen, is overeengekomen, dat het
overgaan tot eenigen dwangmaatregel, welke het bezigen van de militaire macht of
van de zeemacht tot het terugbekomen van zoodanige contractueele schulden zou
ten gevolge hebben, niet mag plaats hebben, dan nadat een aanbod van arbitrage,
door den schuldeischer gedaan, afgeslagen of zonder antwoord gelaten is door den
schuldenaar, of wel dat, nadat de arbitrage plaats heeft gehad, de Staat, welke
verschuldigd is, in gebreke is gebleven zich naar het uitgesproken vonnis te gedragen.’
Voorts zou voor deze arbitrage de procedure plaats hebben overeenkomstig het
bepaalde bij de conventie, welke in Den Haag in 1899 omtrent het ter zake dienend
Reglement is aangenomen.
Generaal H o r a c e P o r t e r is niet, wat men wel
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eens noemt, de eerste de beste. Hij is een merkwaardig man. Onder generaal G r a n t
streed hij tijdens den burgeroorlog tusschen de Noordelijke en de Geconfedereerde
Staten van de Unie. Op 26-jarigen leeftijd had hij reeds aan 21 veldslagen en
gevechten deelgenomen. Toen heeft hij heel wat ellende van nabij gezien, de
vreeselijke toestanden van de slagvelden bijgewoond en de gelofte gedaan om al wat
hij vermocht aan te wenden om zulke ellende te voorkomen. Thans wilde hij de
gelegenheid aangrijpen om, zooals hij zeide, ‘bij te dragen om de rampzalige
wetenschap van de menschenvernietiging te doen vervangen door vruchtdragende
algemeene eendracht!’
Bij zoo'n man is wat hij daarvoor doet m.i. volkomen gemeend. Te beklagen is
hij die daar iets anders achter ziet.
Den 16en Juli lichtte hij in eene zeer gedocumenteerde rede zijn voorstel toe1),
waarbij hij er op wees, dat het denkbeeld meer en meer veld won, dat de militaire
macht kon worden aangewend om terugbetaling te vorderen van eene contractueele
schuld van een Staat, die in gebreke is, hetgeen aanleiding geeft tot blokkades,
bedreiging met vijandelijkheid, oorlogszuchtige tijdingen, welke aan handel en rustig
bedrijf groot nadeel toebrengen, dat daardoor reclames worden aangemoedigd, welke
voor de Ministeriën van Buitenlandsche Zaken tot de lastigste quaestiën behooren,
daar zij dikwerf enorm overdreven waren en er geen enkele rechtbank bestaat, om
over het al of niet rechtmatige van den omvang der aanvrage uitspraak te doen.
De statistiek had aangetoond, dat in de laatste 60 jaar, van de 13 zaken, welke
voor de gemengde commissiën en arbiters waren gebracht, de grootste som, die als
rechtmatig was toegewezen, 80 procent van den eisch had bedragen, terwijl soms
zelfs niet eens één procent kon worden toegewezen.
Weten kapitalisten nu te voren dat de regeering van hun land hare strijdmachten
niet ten dienste van hunne vorderingen zal stellen, dan nadat deze te voren door een

1) In de 5e zitting van de 1ste sub-commissie der 1ste commissie.
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vonnis van een competent Hof of door arbitrage op de juiste waarde zijn gebracht,
of nadat de schuldenaar-Staat geweigerd zal hebben zich aan het vonnis te
onderwerpen, dan zouden de kanselarijen van veel moeite worden ontheven.
Hij haalde voorts een aantal uitspraken aan van groote staatslieden en schrijvers
over internationaal recht, om te bewijzen, dat de gewapende tusschenkomst van een
Staat bij zulke schuldvorderingen slechts facultatief, niet verplicht is, en dat noch
zijn aanzien noch zijn eer lijden, indien hij die tusschenkomst niet verleent. Eene
onschatbare weldaad zou hij het achten, indien de non-interventie met geweld eens
als beginsel mocht gelden, terwijl de zekerheid dat alle betwiste geldvorderingen
aan de uitspraak van onpartijdige rechters zouden worden onderworpen, een voordeel
voor de Staten zou opleveren, omdat soliede ondernemers en financiers, door meer
waarborg, eerder geneigd zullen zijn tegen redelijke voorwaarden te werken of geld
te leenen.
D r a g o had in zijne brochure betoogd dat geldleeners zeer goed weten, dat er
risico's verbonden zijn aan het leenen aan nieuwe Staten, die nog pokken en mazelen
moeten, en dat zij dan ook die risico's disconteeren door hunne conditiën te verzwaren,
dat zulke nieuwe Staten door moeilijkheden van allerlei aard soms in de
onmogelijkheid geraken de verschuldigde renten op de vervaldagen te betalen en
door de omstandigheden gedwongen worden die betaling te schorsen, hetgeen echter
hun crediet zoodanig aantast en daardoor zooveel nadeel berokkent, dat zij uit
eigenbelang de betaling zoodra mogelijk hervatten zullen. Hij had daarbij op het
voorbeeld van Argentinië gewezen, dat tot tweemaal toe de betaling zijner coupons
had moeten schorsen, maar ook tot tweemaal toe zoo spoedig doenlijk alles, met de
interessen er bij, had afbetaald.
Generaal P o r t e r was, naar het mij voorkomt, niet vrij van eenige overdrijving,
waar hij het voorstelde, alsof het meest voorkomend geval dat was, waarbij een
kapitalist of speculant, aan zijn eigen land zijn diensten en geld onthoudend,
waagstukken ging ondernemen in den vreemde,
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met geen ander doel dan om zijn particulier vermogen te gaan vermeerderen.
Gewoonlijk zal m.i. het omgekeerde plaats hebben, zullen niet de bankiers op
avontuur uitgaan om ergens in den vreemde te gaan zoeken hun geld voordeelig uit
te zetten, maar zal een geldbehoevende en geldzoekende Staat zich tot de groote
bankiers wenden om hulp.
Zoo sprak ook T r i a n a van Columbië twee dagen later in eene welsprekende
rede.1) Hij zeide dat ‘de uitgestrekte landen van het Latijnsch Amerika voor de
exploitatie van hun natuurlijke rijkdommen zullen moeten voortgaan, om, zoo als
zij tot dusverre gedaan hebben, kapitalen te vragen, welke zij in den vreemde moeten
gaan zoeken.’ Maar deze, even als Generaal P o r t e r , even als D r a g o , keurden in
hooge mate de opvordering van betaling door het dadelijk overgaan tot militaire
geweld-maatregelen af; ook dus wat men noemt de pacifieke blokkade.
Dadelijk na Generaal P o r t e r hield de heer A s s e r de rede, reeds vroeger vermeld,
waarin hij twee punten behandelde: het algemeen-arbitrage-tractaat, dat hij niet hoog
aansloeg, en het permanente Hof, waarvoor hij zich sterk interesseerde en dat hij met
warmte aanbeval.
Omtrent de D r a g o -leer en het arbitrage-voorstel P o r t e r liet hij zich echter niet
uit.
Mexico (d e l a B a r r a ), Rusland (Graaf P r o z o r ), Venezuela (F o r t o u l ) en
Panama (P o r r a s ) verklaarden nog dienzelfden dag het Amerikaansche voorstel te
ondersteunen.
Den 18den Juli hield D r a g o zelf eene belangrijke rede, waarin hij het standpunt
van Argentinië uiteenzette, en ten slotte de verklaring aflegde, dat het hier gold een
beginsel van politiek en wel van strijdende politiek, 't welk niet kon en 't welk
Argentinië ook niet wilde dat betwist werd, of dat daarover gestemd zou worden in
deze vergadering. Hij had het echter uiteengezet om die reserve te maken, en erbij,
uit naam van zijne regeering, te verklaren, dat het

1) In de 6e zitting van de 1ste sub-commissie der 1ste Commissie.
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beginsel wordt gehandhaafd, als de politieke leer van Argentinië, in den vollen
omvang van zijne depêche van 29 December 1902.
Met die reserve verklaarde hij aan te nemen de arbitrage en daardoor eene nieuwe
hulde te brengen aan het beginsel, dat zijn land zoo dikwerf had gehuldigd.
Daarmede sloot hij zich dus bij het voorstel P o r t e r in hoofdzaak aan.
Merkwaardig voor deze zaak, wegens de degelijke behandeling uit verschillend
oogpunt, was de zitting van 23 Juli.
C a s t r o , Eerste Gedelegeerde van Uruguay, betoogde dat zijn land, met zijn
soliede finantiewezen en hoogst belangrijke overschotten, in deze quaestie, evenals
Argentinië, geen ander belang had dan een indirect, n.m. een van Amerikaansche
solidariteit, maar hij beschouwde de thesis onberispelijk, dat de Europeesche Staten
op Amerika geen andere gedragregels behooren toe te passen dan die der internationale
rechtsbeginselen, welke hare betrekkingen onderling beheerschen. Te duur betaald
achtte hij het, om de beginselen van het Volkenrecht op te offeren ter wille van
voordeelen, welke waaghalzende zakenmannen soms najagen, door op woekerrente
hun geld te leenen aan landen, wier finantiën eeuwigdurend uit het evenwicht zijn,
en daarbij het ongeluk hebben van slecht beheerd te worden.
Toen, nadat nog Chili en Ecuador er zich voor verklaard hadden, stond R u y
B a r b o s a op. Hij, de Vertegenwoordiger van den grootsten en machtigsten Staat
van Zuid-Amerika, ging nu in een lang, zeer beredeneerd betoog, de leer van D r a g o
en die der andere Latijnsche volken van Amerika bestrijden, en bewees daarmede,
hoe hoog hij houdt hetgeen hij waar en recht acht, hoe hij zijn juridisch geweten
vrijwaart voor partijdigheid.
Hij achtte het eene gevaarlijke juridische afdwaling, al mocht men het beginsel
uit de werken van den grooten Amerikaanschen staatsman H a m i l t o n hebben
meenen te mogen afleiden, dat het opvolgen van een contract tusschen een Staat en
particulieren slechts zou afhangen van de conscientie der souvereiniteit en alsof dat
nooit het voor-

Onze Eeuw. Jaargang 8

55
werp van eenigen dwangmaatregel zou kunnen zijn, en geen recht zou geven buiten
den souvereinen wil.
Als bewijs haalde hij aan de constitutie der Vereenigde Staten van Noord-Amerika,
waar het recht, de rechtspraak, als een heilige grens en een onoverkomelijke slagboom
aan de souvereiniteit is gesteld.
Wanneer de theorie dat een Staat, als hij eene leening sluit, geenerlei vervolgbare
verplichting aangaat, opging, d.w.z. dat zijne schuldeischers geheel ongewapend
tegenover hem zich bevinden, zou men dan nog kapitalisten aantreffen, dwaas genoeg
om aan zoodanig bevoorrechten hun geld toe te vertrouwen? vroeg hij.
Dat het welbegrepen eigenbelang en de eerlijkheid der gouvernementen wandaden
zouden beletten, is hierop geen juridisch antwoord. Waar eene juridische thesis is
gesteld kan men slechts rechtskundige tegenwerpingen met redenen van juridischen
aard bestrijden. En juridisch is het buiten eenigen twijfel dat, wanneer ik het recht
heb te betalen als ik het zelf goed vind, ik niet buiten mijn recht ga door altijd-door
het oogenblik van betalen te verschuiven. Die theorie is niet de theorie van de
Souvereiniteit; zij is die van het misbruik van de Souvereiniteit.
B a r b o s a verdedigde voorts de stelling, dat de Staat die leent, handelt in
dualistische hoedanigheid, en dat hij doet niet een daad van Souvereiniteit maar een
daad van privaatrecht. Hij verklaarde dat de leer van D r a g o door alle organen der
publieke opinie in Brazilië vijandig was ontvangen, omdat Brazilië steeds trouw
zijne finantieele verplichtingen had nagekomen, begreep dat het vermoedelijk later
nog wel een beroep op de geldmarkt zou moeten doen, en dat de bedoelde leer aan
het gezond crediet schaden moest. Het voorstel P o r t e r daarentegen had een geheel
ander karakter. Dat nam Brazilië aan. Hoe treurig het moge zijn - zeide B a r b o s a
- dat men zich verplicht ziet nog altijd den Oorlog te laten verschijnen achter wat
wij voor den Vrede doen, zoolang de oorlog bestaat, moet ook deze Vredesconferentie
erkennen in dezen te zien een soort van
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uiterste en laatste instantie, in geval van hardnekkig verzet tegen de uitspraken der
arbitrage.
Daarop volgde eene verrassing. Baron M a r c h a l l v o n B i e b e r s t e i n
verklaarde dat Duitschland het voorstel P o r t e r zonder reserve aannam.
In de zitting van 27 Juli, de laatste waarin het voorstel in de subcommissie
behandeld werd, verklaarden de Markies d e S o v e r a l voor Portugal en d e M e r e y
voor Oostenrijk-Hongarije, dat zij het aannamen.
In stemming gebracht verklaarden 35 Staten zich vóór, terwijl 9 zich van stemming
onthielden, n.m. België, Zwitserland en Rumenië, voorts Griekenland, Luxemburg,
Perzië, Zweden, Turkije en Venezuela. Bij de stemming, van de volledige 1ste
commissie, op 9 October, waren 37 vóór, en komen Perzië en Turkije niet meer bij
de geheelonthouders, terwijl Venezuela de eerste zinsnede van het voorstel wel, doch
de tweede niet aannam. Eindelijk werd de Conventie betreffende de beperking van
het aanwenden van geweld tot het doen terugbetalen van contractueele schulden den
16en October in de volle conferentie aangenomen door 44 Staten, terwijl 5 zich
onthielden, n.m.: België, Rumenië, Zwitserland, Zweden en Venezuela.
Voor het goed begrip der zaak is het van belang de houding van Argentinië bij
deze stemming juist te kennen. In naam van diens Delegatie maakte D r a g o de
volgende reserves:
1o. Ten aanzien van schulden voortgesproten uit gewone contracten tusschen de
onderhoorigen van eene natie en eene vreemde regeering, zal men niet tot arbitrage
overgaan, dan in het bijzonder geval van rechtsweigering door de rechtsmachten van
den contracteerenden Staat, welke eerst moeten zijn uitgeput.
2o. De publieke leeningen met emissies van obligatiën, de nationale schuld
uitmakende, kunnen in geen geval leiden tot een militairen aanval noch tot het feitelijk
bezetten van grond der Amerikaansche volken.
Verschillende Zuid- en Midden-Amerikaansche Staten sloten zich bij de reserves
van Argentinië aan1).

1) Zie het procesverbaal der 9de zitting, van 16 Oct. 1907, der volle Conferentie.
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Artikel 1 der conventie, waarop het aankomt, dat geheel in den geest is van Generaal
P o r t e r 's voorstel, luidde:
‘De contracteerende Mogendheden zijn overeengekomen niet over te gaan tot het
gebruik van de gewapende macht tot het verkrijgen van terugbetaling van
contractueele schulden, welke aan de regeering van een land worden opgevorderd
door de regeering van een ander land, als verschuldigd aan de onderhoorigen van
zijne nationaliteit.
Deze bepaling kan echter niet worden toegepast, wanneer de Staat-schuldenaar
een aanbod van arbitrage weigert of onbeantwoord laat, of, als hij het heeft
aangenomen, het tot stand komen van een compromis onmogelijk maakt, of wel, na
de arbitrage, in gebreke blijft zich naar het gevelde vonnis te gedragen.’
Omstandiger dan anders wellicht noodig zou geweest zijn, hebben wij de Drago leer
en het Amerikaansche z.g.n. Porter-voorstel met den hoofdzakelijken loop der debatten
geschetst, om daarvan zoo nauwkeurig, als de ruimte het toelaat, een zuiver beeld te
geven, en daardoor te doen inzien hoe de schrijver van De vruchten der Tweede
Vredesconferentie,1) die vruchten, als Reintje de Vos, ten onrechte zuur vindt en ook
van dat Porter-voorstel en de conventie, die er het gevolg van is geworden, eene
scheeve voorstelling geeft.
Hij beweert, dat door Generaal P o r t e r namens zijne regeering een voorstel werd
ingediend, dat wel verre van de Drago-leer te huldigen, het slechts i n s c h i j n deed,
spatieerende dat in schijn, om er den nadruk dik op te leggen. Iets in schijn doen is
altijd eene leelijke, afkeurenswaardige daad. Er kleeft aan de smet van bedriegen.
Iemand met een flink karakter doet zoo iets nooit, maar komt vierkant uit voor zijne
opinie. Zeer goede gronden dient men dus wel te hebben om eene regeering, nog wel
de regeering van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, den mach-

1) Hoofdartikel in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 6 November 1907.
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tigen Staat, die waarlijk voor niets, ook niet om politieke redenen, noodig heeft in
deze zaak zijn gevoelen te verbergen, of niet te doen wat hij meende dat moest en
kon gebeuren, van zoo iets ‘louche’ te betichten.
Die grond bestaat echter niet.
De Vereenigde Staten hebben niets in schijn gedaan. Het voorstel P o r t e r huldigde
van den aanvang af volstrekt niet de D r a g o -leer. D r a g o en P o r t e r , uitgaande
ieder van een verschillend standpunt, ontmoetten elkander op één punt, n.m. waar
zij beiden afkeurden het dadelijk overgaan van dwangmaatregelen bij niet-betalingen,
om dan weer uit elkander te gaan, waar D r a g o in geen geval van vreemde interventie
wil weten, maar P o r t e r wel, doch alleen wanneer het middel van arbitrage vergeefs
is uitgeput. D r a g o steunt zijne leer op de Souvereiniteit, P o r t e r steunt zijn voorstel
op recht en arbitrage: een zeer groot verschil.
Onjuist is dan ook het verder beweren, dat Generaal P o r t e r in de rede, waarmede
de zaak namens Noord-Amerika werd ingeleid1), de door D r a g o aangevoerde
argumenten met instemming vermeld heeft. De waarheid is, dat hij den naam D r a g o ,
zoo als natuurlijk was, in het geheel niet heeft uitgesproken, en dat hij diens
voornaamste argument, de basis van diens leer - de souvereiniteit - geheel
onaangeroerd heeft gelaten.
Zijn voorstel strekte in geenerlei opzicht - zooals verder wordt beweerd - om
beleggingen van gelden in onsolide buitenlandsche fondsen goed te keuren, aan te
moedigen of daarop het zegel te doen drukken. Integendeel, juist door te bepalen dat
alle daaruit voortgesproten betwiste reclames aan arbitrale uitspraak moeten worden
onderworpen, worden verreweg de meeste onsolide handelingen voorkomen, en die
er nog mochten plaats hebben, naar billijkheid onpartijdig berecht. Wanbegrip leidt
er dus toe om ook hier weder te denken aan gemis van oprechtheid bij Generaal
Porter.

1) Die van 16 Juli.

Onze Eeuw. Jaargang 8

59
De meening van dien schrijver, dat door de tweede zinsnede van Art. 1 der Conventie
de overeenkomst alle beteekenis verliest, is zonderling.
Veel, zeer veel heeft het te beteekenen, dat thans niet meer, zooals tot dusverre
plaats had, eenige Staat, onmiddellijk, zonder eenige rechterlijke uitspraak af te
wachten, zijn vloot kan afzenden om havens te bombardeeren of de kusten door zgn.
pacifieke blokkade van alle verkeer af te sluiten, zoodra het geldt om op te komen
voor eene bij contract aangegane schuldvordering van een zijner onderdanen op den
vreemden Staat.
Want de conventie ziet op elke zoodanige contractueele schuld. Of D r a g o nu al
in de eerste plaats in zijne leer dacht aan wanbetaling van het, krachtens geldleening,
voor rente en aflossing verschuldigde, doet hier niets ter zake. Met die leer hebben
wij niets te maken. De ongelukkige voortdurende verwarring van die leer met het
voorstel P o r t e r en met hetgeen de conferentie heeft besloten, leidt tot de zeer
onbillijke beoordeelingen van dien schrijver.
Bovendien, zelfs als de quaestie eene staatsleening mocht betreffen, gaat diens
redeneering mank. ‘Arbitrage’ - zegt hij - ‘voor dergelijke vorderingen, waar de
schuldeischer achterstallige coupons of aflosbare obligatiën overlegt, zal wel in den
regel tot veroordeeling van den schuldenaar leiden; betaalt de schuldenaar dan niet,
dan mogen daden van geweld gebezigd worden’. En dan volgt weer het bedekt
insinueerende: ‘Ofschoon het natuurlijk geenszins in de bedoeling lag, maakt hetgeen
hier geschied is wel eenigszins den indruk eener mystificatie.’
Mystificatie, gemis van oprechtheid, schijn voor waarheid, huichelarij werpt deze
schrijver den arbeiders der Tweede Vredesconferentie telkens voor de voeten, of laat
er liefst anderen aan denken. Gelukkig zonder eenigen grond. Dat arbitrage in het
bedoeld geval in den regel tot veroordeeling van den schuldenaar moet leiden, is
onbewezen en volstrekt niet zeker. Een Arbitrage-Hof vonnist niet als eene rechtbank,
die zijn vonnis alleen op formeele bewijsmiddelen moet gronden. Arbiters zijn meer
jury, kunnen
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de moreele omstandigheden beter in aanmerking nemen. Wanneer een Staat kan
bewijzen dat de schorsing van betaling niet ligt aan onwil maar aan onmacht, en dat
hij, mits hij uitstel krijge betalen kan, dan zullen arbiters - trots de overgelegde
achterstallige coupons of aflosbare obligatiën, - redelijkerwijze zoodanigen Staat
niet veroordeelen, want dat oordeel zou leiden tot niets. Waar niet is verliest zelfs
de Keizer zijn recht. Blijkt daarentegen - hetgeen m.i. hoogst zelden zal voorkomen,
dat de Staat wel kan, maar niet wil betalen, dan zal deze bij arbitrale rechtspraak
veroordeeld worden, en slechts daarna, als hij bovendien zijn onwil zóó ver mocht
drijven, - een bijna onaannemelijk geval, - dat hij zich aan dat vonnis niet stoort, dan,
maar ook eerst dàn mag men tot dwangmaatregelen zijn toevlucht nemen. Deze
zullen dus voortaan hooge uitzonderingen kunnen worden.
Is dat nu mystificatie?
Daarvan zou sprake kunnen geweest zijn, wanneer Generaal P o r t e r , na zijne
rede, een voorstel had ingediend, waarin eene geheel andere strekking verscholen
lag, dan hij had verdedigd. Dat is niet geschied. Vóór mij ligt een gedrukte verbeterde
tekst van het vorrstel der Vereenigde Staten, welke den datum voert van 2 Juli 1907
en bij alle leden der sub-commissie dadelijk en bij de overige leden der 1ste commissie
later is rondgedeeld, dus bijna 14 dagen vóór P o r t e r het voorstel in zijne rede van
16 Juli heeft toegelicht.
Men kan beweren, dat die toelichting onvolledig is geweest. Dat is al, maar het
woord ‘mystificatie’ is hier ongepast. Duidelijk en klaar staat in het voorstel van
Amerika wat men wilde. Ieder kon dat weten en wist het ook. Is er mystificatie
geweest, dan kan het alleen zijn dat zich zelf gemystificeerd hebben zij, die verblind
door de D r a g o -leer, op dat woord aangevlogen en aan die leer vastgekleefd zijn
blijven zitten als de vlieg aan een honigstok.
Billijker regeling dan ten slotte heeft plaats gehad is
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m.i. moeilijk denkbaar. De ware vrienden van arbitrage moeten dankbaar zijn, dat
door deze conventie zulke belangrijke zaken voortaan aan arbitrage moeten worden
onderworpen, en de vredes-vrienden kunnen tevreden zijn dat weder een oorzaak tot
ernstige verwikkelingen en tot oorlog in de toekomst is weggenomen.

V. De Conventie voor de Vreedzame regeling van internationale geschillen.
Tot het Russisch program behoorde ook: verbeteringen aan te brengen in de
organisatie, de werkzaamheid en de wijze van procedeeren van het Internationale
Hof van arbitrage en de commissies van Enquête; m.a.w. de conventie van 1899 te
dier zake te herzien.
Dat is geschied. Merkelijke verbeteringen, welke de praktijk had doen kennen,
zijn in de oude aangebracht en thans in eene nieuwe conventie vastgesteld.
Zij zijn niet van vooral principiëelen, meer van administratieven of liever
vormelijken aard. De meeste hebben echter ten doel het proces voor het Hof van
arbitrage te vereenvoudigen en kosten te besparen. Dit geldt vooral voor de invoering
voor sommige gevallen van het summier proces, met uitsluitend schriftelijke
behandeling en met drie in plaats van vijf arbiters.
Deze verbeteringen kunnen er toe bijdragen om meer dan tot dusverre te doen
besluiten een twistgeschil tusschen Staten te brengen voor het Hof, waardoor zij aan
het arbitrage-beginsel ten goede komen.
Voorts zijn thans in deze conventie de meeste bepalingen opgenomen van het
reglement, dat de commissie van Enquête, welke het Hull-incident heeft uitgemaakt,
voor zich had gemaakt, welke doeltreffend zijn bevonden.
Om het nut daarvan te begrijpen moge er aan herinnerd worden hoe dat bloedig
incident tijdens den Russisch-Japanschen oorlog plaats had, toen de groots
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vloot onder Admiraal R o d w e s t j e n s k y , stevenende van de Oostzee naar het verre
Oosten, zich in de Noordzee des nachts plotseling bevond in de nabijheid van eene
menigte Engelsche visschersbooten, en, beducht of meenende dat daaronder torpedo's
schuilden, zich ruim baan maakte, door er onder te vuren en eenige in den grond te
boren.
De spanning, welke toch reeds tusschen Rusland en Engeland bestond, werd
daardoor hoogst bedenkelijk. De oorlogszuchtige toon in bijna alle Engelsche
dagbladen was geweldig. Stellig zou het tot oorlog zijn gekomen, indien door de
vroeger zoo verguisde Eerste Vredesconferentie niet de commissie van Enquête ware
ingevoerd en haar arbeidsveld niet, ingevolge het Nederlandsche door Portugal
ondersteunde voorstel, tot elk onderzoek van feitelijken aard ware uitgebreid. Het
Hull-incident was een bepaald feit. De zaak kwam diensvolgens voor eene te Parijs
samengekomen commissie van Enquête. De gemoederen verkregen tijd om tot bedaren
te komen, en de gevaarlijk-onbegrijpelijke daad werd begrijpelijk gemaakt en loste
zich, daar het bewezen werd dat zij zonder kwetsende bedoelingen was geschied,
vreedzaam en tot aller genoegen op in eene schadevergoeding, welke door de
commissie bepaald en door Rusland betaald werd.
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Ellen Key Door Prof. Jhr. B.H.C.K. van der Wyck.
(Slot)

II.
Ik zeide dat E l l e n K e y in opstand komt tegen onze hedendaagsche maatschappij.
Het liberalisme, dat vroeger naar haar oordeel menigen mooien vrijheidsoorlog
heeft gevoerd, is thans uit den booze. De liberalen willen maar niet inzien, dat door
machinerie, wereldverkeer en groot-industrie de vrijheid een vloek geworden is, dat
zij den tegenwoordigen toestand geschapen heeft, waarin tegenover vruchteloos naar
werk en brood hunkerende arbeiders renteniers staan, die niets uitvoeren en toch
winst in hun zak steken. Zij willen niet inzien hoe tengevolge van de vrijheid er een
massa overtollige dingen wordt voortgebracht, terwijl gezonde behoeften onbevredigd
blijven; niet inzien hoe wilde concurrentie het voortbrengen van werkelijk goede
waar te duur maakt en zelfs de slechte voor velen onbereikbaar doet zijn, daar zij
door de handen van te veel tusschenpersonen moet gaan. In naam der vrijheid worden
de werknemers uitgebuit en daarna der maatschappij op den hals geschoven. In naam
dierzelfde vrijheid vervalschen de werkgevers de waren, die zij verkoopen, op bijna
levensgevaarlijke wijze, rusten zij vaartuigen uit, die bestemd zijn om te
verongelukken, leveren zij aan den staat schoenen van bordpapier ten behoeve van
soldaten, die strijden moeten voor het
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belang dezer zelfde werkgevers; leenen zij geld en verkoopen zij krijgsmateriaal aan
de vijanden van hun land. In één woord de kapitalisten kunnen hun hersens gebruiken
om op groote schaal eigen landgenooten te bestelen en te vermoorden, terwijl zij,
die voor hetzelfde doel hun handen gebruiken, in de gevangenis gezet worden.
Op ieder handelsgebied begunstigt de vrijheid een misdadigheid, die alleen in
geval van grove onbetamelijkheid onder bereik van den strafrechter valt. Met de
koelbloedigheid van een speler verrijkt of verarmt men door speculatie en woeker
zich zelf en anderen.
Gaat deze koelbloedigheid gepaard met een goed organisatievermogen, dan ontstaan
de trusts, waarbij de groote ondernemers, als zij de kleine geworgd hebben, zich
meester maken van de beschikking over de meest onontbeerlijke levensbehoeften
der maatschappij.
Ten slotte tracht iemand, die op deze wijze multimillionnair werd, de maatschappij
te verzoenen door giften. Toen onlangs een dergelijk persoon zeide, ‘dat hij die rijk
sterft gewetenloos is,’ werd hij om dit woord tot een groot man uitgeroepen. De
eenvoudige gevolgtrekking, dat hij op den een of anderen tijd gewetenloos heeft
moeten zijn, om zulke giften te kunnen doen, die maakt men niet1).
E l l e n K e y pleit voor het socialisme, maar met beperkingen:
‘De verdedigers der maatschappij, die gelooven dat alles goed zou zijn,
als de menschen maar goed waren, bezitten slechts een halve waarheid.
De omverwerpers der maatschappij, die gelooven dat alles goed zou zijn,
als de maatschappelijke vorm maar goed ware, bezitten de andere helft
der waarheid. De geheele waarheid is, dat in een slecht georganiseerde
maatschappij niemand zoo goed wordt als hij zijn kon, en dat geen
maatschappij, al is zij nog zoo voortreffelijk georganiseerd, met slechte
menschen zoo goed wordt als zij zou kunnen zijn.’
Dit is verstandige taal. Minder gewettigd en misschien ietwat sanguinisch zijn de
verwachtingen van E l l e n K e y betreffende het socialisme.

1) bl. 268 en 269.
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‘In de hoop dat het socialisme, trots misgrepen en weifelende pogingen,
ons langzamerhand een opwaarts stijgende ontwikkeling zal bezorgen,
sluiten wij, die van schoonheid in de maatschappij droomen, er ons bij
aan. Het gebrek aan plan, aan samenwerking, aan éénheid en stijl, dat het
tegenwoordig maatschappelijk gebouw vertoont, veroorzaakt zeker ook
een groote kwelling aan den drang naar rechtvaardigheid, aan de behoefte
om de eischen van het verstand en die van het gemoed bevredigd te zien.
Maar al deze kwellingen en nog vele andere zijn in die van den
schoonheidszin begrepen, die iederen dag en ieder uur in opstand komt
tegen wat is en streeft naar wat zijn zou, indien de schoonheidszin maar
dezelfde macht in de maatschappij als in de kunst bezat.’
Van den schoonheidszin wordt dus de wedergeboorte der maatschappij verwacht.
Doch om in die maatschappij de schoonheid te doen zegevieren moet de leer van het
socialisme, het wordt door E l l e n K e y erkend, nog veel meer veranderingen
ondergaan dan reeds geschied is.
‘Gelukkig, zegt zij, openbaart het socialisme zijn levenskracht juist door
zijn ontwikkelings- en aanpassingsvermogen. Steeds meer zien de
socialisten b.v. het ongerijmde in van den vroegeren eisch, dat de bekwame
arbeiders met de luie of ongeschikte op ééne lijn worden gesteld. Zij
erkennen thans de noodzakelijkheid om het grofste en vuilste werk op te
dragen aan minderwaardigen en onwilligen en beschouwen een dergelijken
maatregel als de eenig wenschelijke instelling van barmhartigheid, als het
eenig wenschelijk verbeterhuis voor misdadigers.’
Van het socialisme getuigt zij:
‘Wie in onzen tijd niet voelt waar de geest werkt, al zij het ook dikwijls
met gebrekkig gereedschap, wie niet ziet waar het heilige vuur brandt, al
zij het ook dikwijls in grove aarden lampen, mist zelf iedere sprank van
geest en vuur.’
E l l e n K e y pleit niet voor een onmogelijke gelijkheid, maar wil dat ieder komt
op de plaats hem door de natuur zelve aangewezen.
‘Hoeveel graven, roept zij met bitterheid uit, zijn er heden gemankeerde
koetsiers, hoeveel gravinnen gemankeerde melkmeiden! Aan den anderen
kant hoeveel uitvinders zijn er gedwongen in een dorpssmederij te blijven,
hoeveel groote zangeressen hokken er in een schuur! Ons verlangen moet
zijn door opvoeding en inrichting der maatschappij het vaste geloof van
Geyer te rechtvaardigen: Ieder kan één ding beter doen dan alle andere.’
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E l l e n K e y klaagt er over
‘dat de besten thans dikwijls gedwongen zijn ongehuwd te blijven, terwijl
vele gedegenereerden het geslacht voortplanten, dat in ieder nieuw tijdperk
een menigte half bekwamen of onbekwamen door erfenis, geboorte of
protectie de leiding in handen krijgen, terwijl talrijke beschaafden een
ondergeschikte plaats innemen.’ Eerst wanneer de maatschappij met
bewustzijn bestierd wordt
(- ja door wien, door een God op aarde, door een alwijzen en algoeden wil? -)
‘door den wil tot levensstijging’ zal deze onzinnige toestand ophouden.
In dezelfde mate, zegt zij, als de enkeling inziet, dat hij zich zelf het naast is, wanneer
hij samenwerkt met het geheel, moet de maatschappij inzien, dat zij zich zelf in het
licht staat, wanneer zij uit gelijkheidsfanatisme aan den grooten mensch de
levensvoorwaarden van den middelmatigen opdringt.
Elders vertelt zij ons dat er profeten van het socialisme zijn, die aan jonge
menschen, bereid en bekwaam om zich op litteratuur, kunst, wetenschap of eenig
ander vak, waarvoor persoonlijke vrijheid een levensvoorwaarde is, toe te leggen,
een zeker bestaansminimum door de maatschappij willen zien verzekerd. Natuurlijk
zouden zij het verbeuren, wanneer het bleek, dat men zich in hen vergist had en zij
enkel waardeloos werk voortbrachten. Door een dergelijke toelage zou de strijd om
het bestaan, die thans meenigeen doet bezwijken in die allermoeielijkste jaren, voor
hij door iemand gewaardeerd wordt, veel van zijn bitterheid verliezen. Het zou niet
langer noodig zijn de krachten te versnipperen om niet dood te hongeren. De
half-begaafden zouden genoodzaakt worden wat sneller de waarheid omtrent zich
zelf in te zien. De grootst mogelijke kans zou er bestaan, dat ieder talent tot zijn recht
kwam, daar de beslissing bij ‘vakvereenigingen’ van schrijvers, kunstenaars, geleerden
zou berusten, die noodzakelijk alle mogelijke gezichtspunten zouden
vertegenwoordigen.
Ik kan begrijpen, dat E l l e n K e y de dagblad-recensenten uit haar toekomststaat
verbannen wil zien. Thans, klaagt zij, worden door den eersten den besten jongen,
die
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op het bureau van een courant een pen in handen krijgt, werken ter dood veroordeeld,
die hij in de verste verte niet waardeeren kan. Wel mogelijk, dat zoo iets soms
geschiedt. Maar het ergste noemt zij niet eens. In Frankrijk en misschien ook elders
is het niet genoeg talent te hebben, maar moet men daarenboven met goud iederen
regel van aanbeveling, die in sommige couranten wordt opgenomen, betalen. Van
het bedrag der gestorte som hangt het af, of de reclame die er voor een kunstgewrocht
gemaakt wordt, al dan niet dringend is. De onbemiddelde dichter of schilder heeft
slechts weinig kans, dat de aandacht van het publiek op zijn werk gevestigd wordt.
Zal het beter gaan, wanneer de ‘vakvereenigingen’ van deskundigen over de toekomst
der voortbrengers van geestelijke goederen de beslissing in handen krijgen volgens
den wensch van E l l e n K e y ? Ik zou geen onbepaald vertrouwen stellen in ‘de
commissies’ die zij ‘door keuze’ wil gevormd zien. Zelve weet zij ons te vertellen,
dat I b s e n heeft gezegd: ‘Als de duivel wil dat er niets zal gebeuren, dan benoemt
hij een commissie’, en dat M o n t e s q u i e u heeft geleerd: ‘tien knappe en wijze
mannen kunnen te samen een eindelooze massa domheid te voorschijn brengen’.
E l l e n K e y is de welsprekende vertegenwoordigster van een zeer gematigd en
bezonnen socialisme. Hoofddoel van den socialen strijd is volgens haar een
rechtvaardige verdeeling van de winst tusschen kapitaal en arbeid.1)
‘Zooals een ieder weten moest eischen de sociaal democraten drieërlei:
verlichting van den arbeid, bescherming van den werkman en omzetting
van alle particuliere ondernemingen in maatschappelijke. De beide eerste
eischen moeten vervuld worden, zal de maatschappij. gezonder en schooner
worden. Zij kunnen vervuld worden onafhankelijk van den laatsten eisch.
Of, als die twee eerste eischen eens vervuld zijn, ook nog de grondpacht
en andere renten afgeschaft moeten worden, het erfrecht zal ophouden, de
productiemiddelen aan den Staat zullen komen, - ziedaar quaesties van
later zorg.’
Toch is deze dame een gevaarlijke socialiste. Zij is het eens met wie in dagen van
staking de arbeidswilligen

1) Bl. 377.
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‘onderkruipers’ noemt en zij verklaart de zoodanigen voor even verachtelijk als
landverraders. Zelfs de bommenwerpers verontschuldigt zij.
‘Zeker, de propaganda van de daad treft blindelings onschuldigen zoowel
als schuldigen, maar wie nadenkt kan bezwaarlijk loochenen, dat, ‘zoolang
de leiders der maatschappij slapen of zondigen, het beste middel om ze
wakker te schudden en hun de belangen der gemeenschap in haar geheel
op het hart te drukken een anarchistische aanslag is’! Beproef het eens
donder en bliksem af te schaffen!1)
Uit deze woorden blijkt, hoe innig verwant socialisme en anarchisme zijn, ofschoon
zij in theorie lijnrecht tegen elkander overstaan. De socialiste E l l e n K e y pleit dan
ook ijverig tegen het anarchisme.
‘Men moet een engelennatuur als die van K r o p o t k i n bezitten en de
zielsgesteldheid van anderen naar zich zelven afmeten om thans reeds aan
de mogelijkheid van ‘een anarchistische maatschappij’ te gelooven2). Bij
nadenken beseft men, dat, zoolang de zwakheden van het menschelijk
geslacht niet uitsluitend afhangen van de verkeerde maatschappelijke
toestanden, het onzin zou zijn wet en overheid af te schaffen en den
dichterlijken droom van vrijheid te willen verwerkelijken. Voorloopig
moet het doel zijn: ‘niet ontbinding’, maar ‘steviger organisatie der
maatschappij’, ‘een meer harmonische en practische, in één woord een
schoonere inrichting’, waardoor een einde komt aan de thans heerschende
‘krachtsverspilling’ en waarbij ‘alle omwegen of onnoodig lange wegen’
worden vermeden, ‘het verlies ten gevolge van de tegenwoordige
onverstandige, onsamenhangende wijze van waarden voort te brengen, uit
te wisselen en te verdeelen’, tot nul wordt herleid. Men heeft het recht niet
het doel, dat het socialisme beoogt valsch voor te stellen en te zeggen, dat
het ‘ontbinding’ der maatschappelijke orde wil. Integendeel wil het ‘beter
zorgen voor de werkelijke behoeften van allen dan waartoe ieder
afzonderlijk in staat is’ en ‘de voortwaartsgaande ontwikkeling bevorderen’
door ‘de vorming van nieuwe organen of door bestaande in kracht te doen
toenemen.’
Toch moet men zich de beoogde staatsvoogdij niet als knellend voorstellen.
De bedoeling is niet de menschheid een slavenhuis binnen te leiden en de
vrijheid erger te besnoeien dan het algemeen belang vereischt. ‘G e o r g
v o n Vo l l m a r en E m i l e v a n d e r Ve l d e hebben beiden gezegd,
dat het volstrekt het oogmerk van

1) Bl. 245.
2) Bl. 244.
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het socialisme niet was dáár met geweld op te treden en te socialiseeren,
waar een boerderij of een kleinhandel nog geheel privaat-eigendom is en
dus geen sprake kan zijn van arbeidsdwang en evenmin van vreemd
bezit-recht. Andere socialisten leggen er den nadruk op, dat de
voortbrenging zal geschieden ten behoeve van de maatschappij, daar zoo
alleen de rechtvaardigheid zal betracht worden, maar dat dit niet behoeft
in te sluiten door de maatschappij.’
Wel zullen in het vervolg de ‘gewetenlooze’ naamlooze vennootschappen geen vrij
spel meer hebben. E l l e n K e y wijst op het mijn-ongeluk te Courrières.
‘Ziedaar een maatschappij, waarvan de jaarlijksche winst zes millioen
bedroeg, meer dan 100% van de oorspronkelijke aandeelen. Directeuren
en beambten bewogen de arbeiders het werk voort te zetten
niettegenstaande er een begin van brand was ontstaan. Zoo greep de ramp
plaats, welke aan meer dan 1000 personen het leven kostte en meer dan
6000 kinderen vaderloos maakte!’
Natuurlijk zal niemand meenen, dat directeuren en ambtenaren deze mannen
moedwillig in den dood hebben gezonden. Zij oordeelden, dat er veilig kon worden
doorgewerkt. Staan socialisten niet aan dergelijke vergissingen bloot? H u x l e y
zegt: leven, welzijn, fortuin van den mensch hangen daarvan af of hij de regels kent
van een schaakspel, dat veel moeilijker is dan het gewone. Het schaakbord is hier
de wereld, de stukken zijn de feiten in die wereld, de regels zijn de wetten der natuur.
Wij moeten spelen. Onze antagonist is een geheimzinnig en verborgen wezen. Het
eenige wat wij weten is dat zijn manier van spelen volkomen eerlijk is, dat hij zich
aan de regels houdt en dat hij geduldig is. Maar wij weten ook, dat hij geen verkeerden
zet vergeeft, dat hij onkunde op ons verhaalt. Aan wie goed speelt betaalt hij een
hoogen inzet ten bewijze, dat de sterke aan den sterke behaagt. Maar onverbiddelijk
zet hij de onhandige spelers schaakmat.
Welken waarborg hebben wij, dat er te midden der socialistische leidsmannen
geen onhandige spelers zullen zijn? Vrije concurrentie is thans in staat tamelijk wel
in de behoeften van groote steden als Amsterdam, Berlijn, Londen te voorzien. Stel
eens dat het proletariaat er in slaagde de staatsmacht te veroveren; volgens den wensch
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van E l l e n K e y zou er aan die noodlottige vrije concurrentie een einde worden
gemaakt; aan mannen als Dr. T r o e l s t r a , B e b e l , K e i r H a r d i e zou de taak
worden toevertrouwd om de millioenen aan boter, brood, melk, visch, zuiver water
te helpen. Staat het zoo vast, dat er geen hongersnood zou komen en dat het
socialistisch bestuur door een oproer niet terstond weder van het kussen zou worden
weggejaagd?
Van alle kanten wordt erkend, dat er beter toezicht op naamlooze vennootschappen,
trusts enz. wenschelijk is. Doch daaruit vloeit niet voort, dat het socialisme ons de
poorten van het paradijs zou ontsluiten. Immers ook de leiders dier richting zullen
menschen zijn, dus zwak, beperkt van gezichtskring, wellicht speelbal van allerlei
hartstochten.
Leerzaam in dit opzicht is wat op het internationaal socialistencongres te Stuttgart
is geschied, waarheen, naar ik lees, vele leden der partij in een aristocratischen
automobiel gegaan zijn. Mr. T r o e l s t r a waagde het bij die gelegenheid te vragen
of het niet tijd werd eens te onderzoeken op welke wijze de sociaal-democratische
staat zou behooren te worden ingericht. Die vraag werd met ironie op zijde geschoven,
als een onbescheiden poging om de geheimen der toekomst te ontsluieren afgewezen.
Het parlementarisme heeft thans in verschillende landen een zoo aanzienlijke hoogte
bereikt, dat verdere ontwikkeling schier onmogelijk schijnt en het enkel voortaan
ineenstorten kan, zooals ieder staatkundig beginsel, dat eenzijdig doorgedreven en
roekeloos tot in zijn uiterste gevolgen toegepast, met terzijdestelling van alle andere
beginselen, welke ook een beperkt recht kunnen doen gelden, gevaar loopt bankroet
te slaan. Ik verbeeld mij, dat Mr. T r o e l s t r a verlangde te beraadslagen o.a. over
deze gewichtige quaestie, wat er met het parlementarisme zou geschieden, wanneer
morgen het groote doel wellicht bereikt en de staatsmacht door het proletariaat
veroverd mocht worden. Maar het bescheid werd hem gegeven, dat men niet moet
trachten vèrziende te zijn. Te recht treft de partij het verwijt, dat door J. B o u r d e a u
tegen haar gericht wordt: zij wil de tegen-
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woordige orde van zaken afbreken zonder te weten wat zij er voor in de plaats zal
stellen.1) Algemeene socialistische inzichten te verkondigen is uiterst gemakkelijk.
Het komt alles op de toepassing in bijzonderheden aan. Doch dan laten de dames en
heeren, die zich met propaganda belasten, den belangstellenden leek in Egyptisch
duister. Dat voorbeeld wordt ook door E l l e n K e y gevolgd. Het is nog steeds de
oude historie. Een koetsier in Genève gaf aan zijn misnoegen over de maatschappelijke
toestanden lucht in deze forsche woorden: ‘Il faut détruire tout’. - ‘Et après?’ vroeg
mijn zegsman. - ‘Après, nous verrons’.
Toch is het socialisme een geduchte macht. Let op wat het zoowel ten kwade als
ten goede reeds heeft uitgewerkt. Met hare gewone openhartigheid zegt onze
schrijfster, enfant terrible harer partij, dat de beweging, welke in 1864 met het stichten
van de Internationale is aangevangen, meer dan eenige andere, waarvan de
geschiedenis getuigt, tot ‘ontchristening’ van de breede volksmassa's heeft
bijgedragen.
‘Zij heeft den aardschen drang naar geluk gesteld tegenover de hoop op
een hemelsche belooning, het menschelijk machtsgevoel tegenover het
zondebewustzijn, het rekenen op eigen krachten tegenover het geloof in
een Voorzienigheid, zelfgevoel tegenover ootmoed, rechtvaardigheid
tegenover barmhartigheid’.
E l l e n K e y verheugt zich over dezen afval van den godsdienst. Want men moet
kiezen, ‘tusschen den hemel der katholieken en de aarde.’ Hare keuze is gedaan. Wel
gaat zij voort met eerbied naar ‘de liefdeboodschap van Jezus’ te luisteren, maar de
ervaring der eeuwen heeft haar geleerd dat die boodschap al bitter weinig heeft
uitgewerkt. De stoom heeft in één eeuw meer tot verbroedering van menschen en
volken bijdragen dan het Christendom in alle voorafgaande. Wat er ondanks het
drukke heen en weer reizen nog hapert aan ‘de wereldliefde’, dat zal worden
aangevuld door de verspreiding van natuurkennis, welke ‘het gevoel van samenhang
met de geheele natuur, met alle

1) Revue des deux mondes, 15 Sept. 1907.
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wezens, met het geheele verleden en de geheele toekomst in de borst der
eendagsvliegen, die menschen heeten, wekken zal.
‘Wanneer wij ten slotte zoo ver gekomen zijn, dat allen zich werkelijk
verbonden voelen aan de ster en de bloem, aan menschen en dieren, dan
zullen deze door de alliefde bezielde nieuwe menschen terugzien op
rassen-, geloofs- en volksoorlogen als wij nu op den ijstijd’.
E l l e n K e y is overtuigd, dat deze heerlijke tijd eens werkelijkheid zal zijn. Maar
misschien heeft zelfs het bakvischje hier hare bedenkingen en vraagt zij ongeduldig:
wanneer? morgen, overmorgen of na millioenen van jaren? Verbeeld u dat in dien
tusschentijd de Hunnen, wetende dat de hemel voor hen is gesloten, ‘met hun ruwe
vuisten de aarde voor zich opeischen.’1)
Geen nood, zegt onze levensgeloovige. De tijden zijn voorbij, dat het socialisme
geacht werd in het gekkenhuis op zijn plaats te zijn. Het vervult thans de gedachten
van ieder en vormt een onderwerp van redewisseling ‘zoowel tusschen keizers als
op debatingclubs van schooljongens.’
‘Reeds heeft het zijn eerste groote maatschappelijke taak volbracht en de
diepste ontevredenheid opgewekt, welke ooit op aarde is voorgekomen.
Steeds meerderen zien in, dat de tegenwoordige maatschappij is ‘als
iemand, die weet, dat twee maal twee vier is en toch doet alsof het vijf is’.
Er is nu, evenals vóór 1789, schier niemand, die nadenkt en niet beseft,
dat er ‘iets gebeuren moet’. Tot de gegoede klasse toe, die een
menschenleven geleden kalm de arbeiders gebruikte als middel voor haar
doel, voelt zich niet meer gerust in haar vroeger zalig vertrouwen zelve
‘doel te zijn’. Nu vraagt in Engeland de eene deftige dame aan de andere:
‘Wat is uw sociale arbeid?’ even natuurlijk als zij vragen zou: ‘Wie is uw
kleermaker?’ Want dat een vrouw van de wereld beide heeft, spreekt van
zelf. Gij hebt dus niet te vreezen, dat door den ondergang van den
godsdienst de barbaarschheid intreden zal. Mijn mooi toekomstland staat
voor u open; van de zielsgesteldheid der jonge generaties zal het afhangen
of het weldra veroverd wordt. In de nieuwe maatschappij, waarvan thans
alle dichters droomen, zal rechtvaardigheid heerschen en liefde; ieder zal
krijgen wat hem toekomt, niemand zal hongeren en dorsten, niemand
vruchteloos naar werk vragen, ieder behoorlijk gehuisvest zijn, ieder zich
de taak zien

1) Woorden van Mr. G r o e n v a n P r i n s t e r e r .
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opgedragen, die hem voegt. Ziedaar de vruchten, welke wij van het steeds
aangroeiend solidariteitsgevoel oogsten zullen. Wellicht zal overname van
trusts door den staat de eerste schrede zijn op den goeden weg.’
Wat zullen wij tot dat alles zeggen? Na lezing van E l l e n K e y 's ‘Das Jahrhundert
des Kindes’ gaf een hoogstaand onderwijzer van Utrecht, de heer W. J a n s e n haar
ongeveer het volgende bescheid: ‘Uwe idealen zijn in hoofdzaak ook die der
Christenen; het groote verschil is, dat zij met het feit der zonde rekening houden,
terwijl gij dat niet doet’1).
Dat snedig antwoord lust het mij thans te herhalen naar aanleiding van E l l e n
K e y 's ‘Beschouwingen, ideeën en Idealen’, in het boek: ‘de Nieuwe Maatschappij’
ontvouwd.
Ik geef dadelijk gewonnen, dat de wereld over honderd jaar er anders zal uitzien
dan thans. Zelfs heeft men reden om in menig opzicht een belangrijken omkeer te
verwachten. Toch ben ik er niet zeker van, dat de aarde alles te samen een behagelijker
verblijf voor ons geslacht zal worden. En waarom niet?
Van de schandelijke baatzucht der patronen en leiders van ondernemingen deed
E l l e n K e y , naar het schijnt, de bitterste ervaring op. Zij heeft er althans den mond
vol van. Intusschen zal zij zich toch niet inbeelden dat die menschen van een ander
maaksel zijn dan het gros der stervelingen. De gevolgtrekking had dus behooren te
zijn, dat de mensch in doorsnede nog altoos niet zeer beminnelijk of achtenswaardig
is. In dat geval hebben wij voorloopig geen recht den triumf van het koninkrijk Gods
aanstaande te achten.
Die bedenking weegt dubbel zwaar, nu het heet, dat de geschiedenis enkel door
menschen gemaakt wordt en hoogere leiding op haar gebied onvoorwaardelijk te
loochenen

1) Stemmen voor Waarheid en Vrede onder redactie van Dr. A.W. B r o n s v e l d . Jaargang
1904. De artikelen van den heer J a n s e n in de Aug., Sept., Oct. en Novemb.-nommers zijn
zeer waard in hun geheel gelezen te worden
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is1). Min of meer welwillende of boosaardige, in ieder geval kortzichtige en op velerlei
wijze dwalende schepselen beheerschen geheel den loop der aardsche
aangelegenheden. Wat kan er zoo van dien loop te recht komen?
Zeer schoon zegt de door onze schrijfster veel bewonderde J a u r è s , dien zij ‘een
praktisch politicus, een ridder zonder vrees en blaam’2) noemt:
‘Men vlucht van het alledaagsche leven naar het werk der groote
dichters. Wat klinkt ons tegen uit hunne gedichten, tenzij een kreet om
rechtvaardigheid, een geheimzinnig verlangen naar harmonie tusschen
leven en droom? En dan krijgt men het gevoel alsof het heele menschelijk
geslacht een groote dichter is, strijdend om zijn ingevingen te kunnen
uiten, om de beelden die hij ziet te verwerkelijken, om zijn vaag vermoeden
bevestigd te zien!’
Zoolang de meeste menschen van de aarde en aardsch blijven, zal die heerlijke
droom wel niet meer dan een hersenschim zijn.
De wereld is het tooneel van tegen elkander botsende belangen en aanspraken,
welke enkel door wijs geven en nemen, door schrandere opsporing van wat recht en
billijkheid gebieden, door ruime toepassing van de wet der liefde kunnen verzoend
worden. Er hapert nog altijd veel aan, dat men in den regel den naaste als zich zelf
liefheeft en dus onpartijdig tegenover den naaste staat, dat men God, die gerechtigheid,
waarheid, hoogste schoonheid is, boven alles liefheeft. E l l e n K e y beweert, dat
het evangelie nagenoeg te vergeefs gepredikt is, maar hoe kan zij weten, dat de wereld
nog niet veel leelijker en slechter zou zijn, indien die verkondiging niet 19 eeuwen
lang had plaats gegrepen? Het zou geen moeite kosten te toonen, dat de door haar
gesmade Christelijke kerk soms hier en daar eenigen zegen heeft verspreid.
Inderdaad beveelt die Kerk ootmoed aan, leert zij dat genade begin en einde van
hooger leven is. Ziedaar volgens onze schrijfster een ontzenuwende leer. Heeft zij
de diepte dier leer, welke b.v. in A u g u s t i n u s een zoo krachtigen

1) bl. 249 en elders.
2) bl. 292.
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advokaat vond, voldoende gepeild? De hevigheid van den strijd tusschen vleesch en
geest had de kerkvader bij ondervinding zeker beter leeren kennen dan de Zweedsche
in schoonheid zwelgende dame. Hij vraagt zich af: ben ik door eigen verdienste
bekeerd geworden? Heb ik door eigen vrije keuze een heilige als M o n i c a tot
moeder? Moet ik het aan mij zelf danken, dat ik den indrukwekkenden A m b r o s i u s
te Milaan heb ontmoet? Zijn slotsom is, dat men enkel bidden kan om ontferming,
danken voor genade, dat wij als klei zijn in de handen des pottebakkers. Zeker de
leer der voorbeschikking wordt aanstootelijk, wanneer men met haar het Godsbestuur
voor het menschelijk verstand tracht te rechtvaardigen. Wordt zij niet aldus misbruikt,
dan mag zij het bewijs heeten, dat men onbetwistbare feiten rondborstig aanvaardt.
De een wordt met de hersenen van een Helmholtz, de ander als idioot geboren. Hier
kunnen wij geen vrucht van eigen inspanning ontdekken. Is de leeuw niet
gepredestineerd leeuw, de mensch mensch te zijn? Hier kan men slechts van
uitverkiezing, van een ondoorgrondelijk raadsbesluit Gods gewagen, tenzij men den
wereldloop en zijn wettelijken gang op rekening van blind toeval gelieve te stellen,
iets wat ook enkele bezwaren met zich brengt. Vraag aan een genie, hoe hij het zoo
heerlijk ver gebracht heeft. Zulk een hoogstaande zal u antwoorden: al mijn zwoegen
en sloven zou mij niet gebaat hebben, indien niet een macht grooter dan de mijne de
vonk in mijn ziel had gelegd.
Daaruit vloeit allerminst voort dat zwoegen en sloven overtollig zou zijn. De vrome
Christen zal God, bron van het goede, voor alles danken en zich niet verhoovaardigen.
Toch zal hij practisch ruimte voor vrijheid laten en erkennen, dat zelfs de meest
begaafde zich bloedig moet inspannen om op het gebied, dat hem door zijn aanleg
gewezen wordt, werken van blijvende waarde tot stand te brengen. Wel verre van in
doellooze zelfverloochening en wereldvliedende bespiegeling hun heil te zoeken,
zooals E l l e n K e y ons tracht diets te maken, zijn alle Christenen, van welke de
geschiedenis gewaagt, van geestdrift
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gloeiende naturen, mannen van de daad geweest. Zoo was A u g u s t i n u s een
strijdbare held. Hij stelde zijn geloofsgenooten ten taak deze aarde als een strijdperk
te beschouwen, waarin zij als dappere soldaten Gods onverpoosd tegen het kwade
te worstelen hadden.
Wie niet moedwillig de oogen toedrukt voor de traagheid, onverschilligheid,
snoodheid, domheid, welke overal voortdurend bezig zijn de wereld naar beneden
te trekken, kan onmogelijk zoo vast als E l l e n K e y er op rekenen, dat bij opruiming
van enkele hinderpalen als de Christelijke kerk en de historische overlevering, ten
gevolge van de natuurlijke ontwikkeling en het steeds toenemend solidariteitsgevoel
alles in afzienbaren tijd gewonnen zal zijn. Reeds A r i s t o t e l e s heeft geleerd: het
doel des levens is streven, strijden, willen, krachtsontvouwing volgens een wet van
voortreffelijkheid. Deze heidensche wijsheid is christelijker en practischer tevens
dan die van E l l e n K e y , welke haar de plichtsmoraal ondermijnen en door
geluksmoraal vervangen doet.1) Zij oordeelt over dingen, waarvan zij geen verstand
heeft, als zij zegt: ‘volgens de oude plichtsleer is het altijd verdienstelijk zijn natuur
te dwingen.’ Gevaarlijk is het wat zij er aan toevoegt: ‘de levensgeloovige toetst zijn
handeling aan de norm, die hij zich zelf voor zijn zedelijkheid gekozen heeft: de
levensstijging.’2)
Individualisme en socialisme staan als vuur en water tegenover elkaar. Toch wil
E l l e n K e y beide vereenigen.
Niet in de eerste plaats uit rechtvaardigheidsgevoel en evenmin uit medelijden,
maar tengevolge van haar behoefte aan schoonheid schaart zij zich bij de partij der
socialisten. Eveneens is zij uit schoonheidszin eene hartstochtelijke individualiste.
Zij wenscht het leven zoo rijk en veelsoortig mogelijk.
In de muziek van een B e e t h o v e n kan geen enkele toon ontbreken. Er behooren
vogels van diverse pluimage

1) Bl. 73.
2) Bl. 84.
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te zijn. De ietwat bekrompen dorpspatriot, de eerzame vaderlander, de ruimhartige
wereldburger kunnen geen van allen gemist worden; ieder moet zoo vol en zoo vrij
mogelijk de wet van zijn eigen natuur kunnen volgen; ‘op welke basis en met welke
middelen, dat moet aan hem zelf worden overgelaten.’1)
Elders zegt zij:
‘Ik besta in de allereerste plaats voor mijzelf, in de tweede voor de
menschheid. Het individualisme richt zich tegen de onmenschelijke ethiek,
die dit principe omkeert. Sinds A d a m en E v a heeft de menschheid
zooveel plichtsbegrippen ontwikkeld, dat zij voor een bewoner van Sirius
even bedekt moet schijnen met plichten als een stekelvarken met pennen!
Maar evenals het stekelvarken bij zekere gevaren zijn pennen intrekt, voelt
soms ook de mensch een dergelijken drang tot zelfbehoud.’
Indien juist deze drang afhield van den weg van den plicht en leidde op dien van
den hartstocht, dan kan dat ‘door de uitkomst’ gerechtvaardigd worden. Bijvoorbeeld
wanneer de passie het leven gegeven heeft aan grootsche werken. Dan wordt er
toegegeven, dat men in enkele gevallen verdraagzaamheid toonen moet, maar het
beginsel in 't algemeen mag niet prijs gegeven worden. Doch zulk een
verdraagzaamheid - die geen verdraagzaamheid is gegrond op weldoordachte
overtuiging, maar juist op gebrek daaraan - is volgens E l l e n K e y diep onzedelijk.
Want de zedelijkheid krijgt haar vastheid niet door verdraagzaamheid, maar ‘door
principes.’ En ons principe zij:
Eenzelfde zedewet voor allen is een ongerijmdheid.
‘Als een bekwaam mensch een grootere vrijheid van beweging verlangt
in de richting van wat de maatschappelijke zeden “zonde” noemen, dan
eischen alle kleine zielen, dat hij hetzelfde bit drage als zij zelven Zij
vermoeden zelfs niet dat zij daarmee dezelfde onrechtvaardigheid begaan,
waaraan men zich schuldig zou maken wanneer men dezelfde eischen
stelde aan hun zielenarbeid als aan die van het genie!.... Hoe krachtiger
iemand genatuurd is, des te meer verlangt hij het leven in al zijn volheid
gewaar te worden, des te sterker moet hij zich aan het leven bedwelmen
om zich volgens zijn hoogste mogelijkheden verwezenlijkt te voelen. Des
te meer recht heeft hij ook voor zijn levensstijging veel te verbruiken menschen, zoowel als

1) Bl. 337.
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andere waarden. Want dit verbruik is de voorwaarde voor zijn eigen
krachtsontwikkeling. En van zijn eigen krachtsontwikkeling hangt voor
alles de stijging der menschheid af.
Waartoe hij dan zijn verhoogde krachten gebruikt, moet het criterium zijn
van ons oordeel over hem.’
Zoo heel erg bedenkelijk zou dit alles nog niet zijn, als E l l e n K e y slechts waarden
erkende die gelden, onafhankelijk van 's menschen goedvinden en inzicht. Doch
daaraan hapert het juist. Het onderscheid tusschen goed en kwaad hangt volgens haar
enkel af van 's menschen veranderlijk besef. Alle gezag, dat boven den individu staat
en aan het streven naar geluk van een ieder volgens zijn eigen recept halt zou
toeroepen, wordt geloochend.
Zij is verstandig genoeg om te erkennen:
‘Dat het kleine kind niet rijp is voor het ethische relativiteitsbegrip; dat
het alleen door duidelijke, besliste bevelen en eischen opgevoed kan
worden om de heerschappij over het onpersoonlijk, dierlijk deel van zijn
wezen te leeren verkrijgen.’
Is het zeker, dat het groote kind, dat de volwassene zonder schade voor zijne ziel
het volstrekte als richtsnoer missen kan?
Wat geeft aan het leven zin? Dat ik waarden vind, die onafhankelijk van mij gelden
en met welke ik mij vereenzelvigen kan. Zulke waarden zijn er: wetenschap,
rechtvaardigheid, schoonheid, enz. Zulke waarden hebben, waar de menschheid
opgehouden heeft in een toestand van barbaarschheid te leven, altijd gegolden. Op
haar hebben vele eeuwen geteerd. ‘Van haar leefde, zegt zeer schoon Prof. V i t a l i s
N o r s t r ö m , de soldaat van het Romeinsch legioen wanneer hij voor zijne ‘urbs’,
hare veiligheid, eer en macht streed; niet minder echter de Romeinsche beambte,
wanneer hij in een tijd, dat de wet in steeds hooger mate toepassing op alle toestanden
vond, door schakel aan schakel saam te smeden de gouden keten van het recht vormde.
De machtige geest van het geheel bruiste in hun hoofd en hart, nam hun wil gevangen
en bewerkte dat er een inhoud was voor hun bestaan, dat hun innerlijk niet ledig was,
dat geen twijfelzucht knaagde aan hun geluk. Zoo
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was het ook in de middeleeuwen, toen het leven van leeken en geleerden op de eene
of andere wijze, rechtstreeks of zijdelings, bijna geheel werd in beslag genomen door
den arbeid voor de wereldomvattende instelling der Kerk. Zoo in onze dagen bij hen
die, zonder zich te bekommeren of het lot hun wat meer of minder geld en genot
verschaft, de natuur onder de heerschappij trachten te brengen van het rekenend,
metend en wegend verstand.’ De machtige boom der historische beschaving draagt
ontelbare takken, in wier schaduw allen plaats vinden.
Laat mij mijne bedenkingen tegen E l l e n K e y nog eens kortelijk samenvatten.
Ik maak er haar volstrekt geen grief van dat de woorden: plicht en geweten niet
telkens in hare boeken weerklinken, want gelijk Anna K a r é n i n a bij To l s t ò j
zegt: met die termen bedekt men soms alle mogelijke laagheden.
Wel schijnt mij de door haar verkondigde geluksleer een fatale misgreep. Die
theorie weerlegt zichzelve in de praktijk; zij is eene hypothese, welke de feiten, die
zij omspannen moet, niet verklaart. Men ga met zichzelf te rade en vrage of wij eigen
doen en laten geheel kunnen motiveeren door zelfzucht, het zij dan naakte zelfzucht
of wel zelfzucht via altruisme. Neen, wij rechtvaardigen ons doen en laten meestal
met ons werk, persoonlijk of gemeenschappelijk werk. Wij arbeiden aan een toekomst,
waarvan wij niet meer weten dan dat wij er ons voor moeten inspannen, en wij
vertrouwen dat die toekomst onder hoogere leiding de moeite van onze inspanning
waard zal zijn. Ronduit zij het erkend dat dit mystiek is. Onze grootste behoefte is
iets te hebben, waaraan wij ons wijden kunnen, iets dat boven ons staat en waaraan
wij trouw kunnen zijn. Ons geluk is niet losheid van gezag, maar vrijwillige
onderworpenheid aan gezag1).
Dat alles wordt door E l l e n K e y over het hoofd ge-

1) Das tausendjährige Reich. Eine Streitschrift gegen E l l e n K e y und den radikalen
Utopismus, bladz. 108 en 109.
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zien. Op het titelblad van het schoone boek, dat prof. V i t a l i s N o r s t r ö m tegen
haar geschreven heeft, wordt van radikale utopieën gewaagd. Het is omdat de radikale
levensweg over de puinhoopen van alle historische machten, familie, recht, eigendom,
kerk naar het geluk van den individu en de maatschappij wil henen leiden. E l l e n
K e y is de beste, de vurigste vertegenwoordigster van een zeer verspreide richting
uit onzen tijd, een richting, die stormloopt op de christelijke beschaving, juister
gezegd op alle beschaving, want alle beschaving verbiedt den individu zijn weg en
zijn doel geheel naar eigen smaak te kiezen. Zij is blind voor historischen samenhang
en dweept met het ideaal van een nieuwen tijd, met een land der belofte, waaraan zij
te goeder trouw gelooft en waarvan zij met geestdrift getuigt, terwijl zij ons niet zegt,
hoe wij het betreden kunnen. Wat zij niet wil, is duidelijk; zij wil niet een onvolkomen
wereld; hoe zij haar geluksevangelie verwerkelijken zal, blijft in ieder opzicht een
geheim.
Wat ik in haar werken allermeest mis is de karaktertrek der manmoedigheid. Ik
definieer die eigenschap op dezelfde wijze als D e a n C h u r c h en doe dat des te
gereeder, daar mij zulks de gelegenheid geeft op een onlangs in het Engelsch
verschenen boek van eene landgenoote de aandacht te vestigen.1) Manmoedigheid is
volgens den Anglicaanschen prelaat die eigenschap der ziel, welke de voorwaarden
van het menschelijke leven eerlijk doet aanvaarden en dus vrede doet hebben met
arbeid, gehoorzaamheid, inspanning, ongelijkheid van lot, over dat alles niet mort,
dat alles niet tracht te ontwijken, maar met blijheid en zonder aarzeling het voor
uitgemaakt houdt, dat de mensch tengevolge van zijn hooge roeping bestemd is
onophoudelijk te worstelen met moeilijkheden, met pijn en allerlei kwaad.
Manmoedigheid is bereid zijn om vroolijk en ernstig zwaar werk voor zijn rekening
te nemen, het onvermijdelijke te verduren, iederen last, die op onze schouders wordt
gelegd, als zeer duldbaar te torschen. Manmoedigheid is de eigenschap,

1) Barones S u z e t t e v a n Z u y l e n v a n N y e v e l t . Court life in the Dutch Republic
1638-1689 blz. 83.
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welke als plicht datgene aanvaardt wat een zedelijk mensch geen verdere keuze laat.
Nog eens: hoeveel voortreffelijks er ook in de geschriften van E l l e n K e y moge
voorkomen, de karaktertrek der manmoedigheid wordt er niet in bespeurd en niet in
aanbevolen. Het geluksbeeld der Zweedsche is: niemand wordt meer door broodzorgen
gekweld. Ieder kan tengevolge van zijn onafhankelijkheid op zijn leven den stempel
van zijn persoonlijkheid drukken. Het schoone valt onder aller bereik. De zinnelijkheid
wordt allerwege geadeld door fijnheid van geest. Het recht op lediggang wordt
algemeen erkend. Dientengevolge is er een innig verkeer met de natuur. De betrekking
tot den evenmensch is enkel een bron van genot. Zelfgevoel, door rijke ervaring van
de schadelijkheid van eenzijdig en bekrompen egoïsme overtuigd, heeft zich
ontwikkeld tot gemeenschapsgevoel.
Wat is dat alles anders dan een hersenschim?
Het leven is een strijd en gelijk bij iederen strijd zijn er overwinnaars en
overwonnelingen. Voor zoover op de laatsten niet het: wee u, vae victis, wordt
toegepast, is dit in hoofdzaak aan den invloed van het christendom te danken, dat
van den beginne af den rijken heeft geleerd: gij zijt geen eigenaars, maar enkel
rentmeesters en zult aan God rekenschap van het door u gevoerde beheer hebben af
te leggen. Vandaar dat de christelijke wereld iets te aanschouwen gaf, dat aan de
oudheid onbekend was: liefdadigheid.
De socialisten willen met E l l e n K e y haar afschaffen, omdat zij den begunstigde
vernedert en daarenboven de geldigheid van een door hen geloochende goddelijke
wet onderstelt; zij willen er voor in de plaats stellen de solidariteit, d.i. het recht van
den arme om zijn aandeel in de goederen van den rijke op te eischen. Het is dan ook
hun streven om de staatkundige macht in handen van het proletariaat te spelen, opdat
het de beschikking erlange over den bijeengegaarden rijkdom en naar willekeur uit
de brandkasten putten moge. Ik geloof niet, dat er zoo aan de door de fortuin
misdeelden een dienst van blijvende waarde zou worden bewezen. Want zij, die
verstandelijk,
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lichamelijk en zedelijk hoog genoeg staan om rijkdom te kunnen voortbrengen, zullen
zich de moeite daartoe niet zoo gereedelijk getroosten, wanneer men hun niet langer
toestaat op hun eigen wijze van het door hen verworvene gebruik te maken. De leer,
dat de rijken ten behoeve der armen mogen geplunderd worden, loopt uit op stilstand
van arbeid en terugkeer tot den barbaarschen toestand.
Van het door E l l e n K e y aanbevolen socialisme, van het nieuwe evangelie van
haat en jaloerschheid is geen heil voor ons geslacht te verwachten. De prediking er
van gaat gepaard met ondermijning van het geloof aan een eeuwige zon der
gerechtigheid, met verslapping en losmaking van alle banden, met een schrikbarende,
een ontzettende toeneming der criminaliteit, vooral onder de jonge menschen1), zoodat
men vraagt, wat van dat alles het einde moet zijn.

1) Men zie de cijfers der criminaliteit voor 1838 en latere jaren bij H e n r i J o l y , lid van het
Instituut, in zijn artikel over ‘le problème criminel au moment présent,’ dat te vinden is in
de ‘Revue des deux Mondes’ van 1 Dec. 1907.
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Bestrijding van woeker in Indië
Door Mr. J.C. Kielstra.
(Slot).
Op grond van de verschillende klachten over het toenemen van den woeker juist ten
koste der economisch toch reeds zwakkere klassen, zijn de Staten van Midden-Europa
de een na den ander er toe overgegaan op nieuw woekerwetten in het leven te roepen.
Onder den invloed van verder voortgezette economische studie echter, waarin men
de juiste gedachte der theorie van de onjuiste uitwerking in de praktijk had leeren
onderscheiden, was men tot het reeds hooger omschreven, moderne begrip van woeker
gekomen, en het is dit moderne begrip, dat aan de nieuwe woekerwetten ten grondslag
ligt. Het duidelijkst vindt men het begrip belichaamd in de bij verschillende
Rijkswetten in Duitschland vastgestelde woekerwetgeving.
Wij stellen ons voor deze nieuwe Duitsche wetgeving thans in het kort te bespreken,
en voorts na te gaan in hoeverre een dergelijke van de moderne begrippen uitgaande
woekerwetgeving voor Nederlandsch-Indië gewenscht en hare invoering practisch
mogelijk is; waarbij de vraag kan worden aangeroerd, wat daarvan in onze Koloniën
te verwachten is. Wij kozen juist de Duitsche woekerwetgeving, omdat deze in haar
tegenwoordigen vorm als model kan gelden, en omdat zij reeds lang genoeg van
kracht is ge-
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weest, om over hare werking een oordeel te kunnen vellen.
Reeds betrekkelijk kort na de totstandkoming van het Duitsche Rijk achtte de
wetgever zich geroepen om op de opheffing der woekerwetten door de afzonderlijke
Staten terug te komen. Door verschillende schrijvers, in petities aan den Rijksdag,
in verhandelingen was de aandacht gevestigd op de hoogst bedenkelijke toestanden,
die vooral op het platteland door opheffing der woekerwetten waren ontstaan. Men
verlangde algemeen weer wettelijke maatregelen tot bestrijding van den woeker.
De taak, die de wetgever hier moest volbrengen, was voorzeker geen gemakkelijke,
waar zich het begrip woeker in den loop der tijden zoo gewijzigd had. Hadden
vroegere wetgevers kunnen volstaan met een gemakkelijk te formuleeren regel, welks
overtreding toen zonder moeite te constateeren viel, - thans, nu men beter de
economische wetten kende die het ruilverkeer beheerschen, gold het eene omschrijving
voor het delict te vinden, die aan den eenen kant het geheele ruilverkeer omvatte,
zonder het nochtans moeilijkheden in den weg te leggen, doch aan den anderen kant
niet zoo vaag was, dat zij bij de toepassing moeilijkheden zou opleveren door of
alles, of geen enkele handeling in de qualificatie te doen vallen.
Door een samenstel van bepalingen, zoowel van strafrechtelijken als van
civielrechtelijken aard, heeft de Duitsche wetgever - onzes inziens op zeer gelukkige
wijze - deze moeilijkheden opgelost en, zonder het ruilverkeer te belemmeren,
exploitatie van enkelen ten bate van anderen zooveel mogelijk beperkt.
Daar de woeker het ergst heerschte in het credietwezen, is het begrijpelijk, dat de
wetgever het eerst zijn blik hierop richtte en op maatregelen zon, om de exploitatie
van den credietnemer door den credietgever te verhinderen. Bij de voorbereiding
van deze wet ontstond er strijd tusschen de voorstanders van het oude systeem van
woekerwetten, die een maximum-rente vastgesteld wenschten te zien, waarvan elke
overschrijding overtreding zou vormen, en die van het nieuwe systeem, die inzagen
dat zulk een
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gebod òf, doordat men de grens zeer hoog zou moeten stellen, een doode letter zou
zijn, òf het credietwezen onnoodige banden zou aanleggen. Hoewel de strijd ten
gunste der laatsten is beslist, droeg de eerste woekerstrafwet van het Duitsche Rijk
in hare oorspronkelijke redactie toch de sporen van het voeren van dezen strijd,
doordat men, hierover het niet eens zijnde, de onvolledigheid van den tekst uit het
oog verloor.
De wet in hare oorspronkelijke redactie bedreigde met gevangenisstraf van ten
hoogste zes maanden en geldboete van ten hoogste 3000 Mark dengene, die, gebruik
makende van den noodtoestand, de lichtzinnigheid of de onervarenheid van een
ander, met betrekking tot een leening of tot het verleenen van uitstel eener geldschuld,
ten bate van zich zelven of van een ander zich vermogensvoordeelen beloven of
geven liet, die den gebruikelijken rentevoet op zoodanige wijze overschreden, dat,
alle omstandigheden in aanmerking genomen, deze vermogensvoordeelen in treffend
onevenredige verhouding stonden tot hetgeen hij praesteerde.
Volgens de Duitsche schrijvers behoort tot den noodtoestand, in dit artikel
genoemd, slechts de economische noodtoestand, als oogenblikkelijke geldverlegenheid
om zich voor faillissement, executie voor belastingen enz. te vrijwaren; niet de
noodtoestand van iemand, die in levensgevaar verkeert en dergelijke1). De
vermogensvoordeelen, die iemand zich, gebruik makende van de lichtzinnigheid,
onervarenheid, of den noodtoestand van een ander, beloven of geven laat, behoeven
niet bepaald in een hooge rente te bestaan. Elk vermogens voordeel d.w.z. elk op
geld waardeerbaar voordeel valt er onder. Hiertoe behoort niet alleen een
vermeerdering van het vermogen door verkrijging van meer goederen of rechten,
maar eveneens elke andere verbetering van den vermogenstoestand. Het stellen van
zekerheid kan bijvoorbeeld ook hiertoe behooren, indien de voorwaarden, waarop
geleend is, reeds een vrij groote risicopremie inhouden en de

1) Zie Vo n L i s z t , Lehrbuch des Deutchen Strafrechts.
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zekerheidstelling alle of nagenoeg alle risico wegneemt, zonder dat nochtans de
voorwaarden der leening veranderd worden. Wat als de gebruikelijke rentevoet moet
worden beschouwd en wanneer deze in zoodanige mate wordt overschreden, dat een
treffende onevenredigheid als door de wet bedoeld, ontstaat, - dit zal naar
omstandigheden door den rechter moeten worden uitgemaakt, die zich, desnoodig,
hieromtrent door deskundigen kan doen voorlichten. Die rentevoet kan in kapitaalarme
streken met economisch weinig sterke bevolking natuurlijk vrij hoog zijn. Voor de
quaestie van de evenredigheid der praestaties moeten alle omstandigheden in
aanmerking worden genomen; allerlei toch kan in de voorwaarden, waarop crediet
verleend is, verborgen liggen; zoo bijvoorbeeld goedkoope kosten van informatie,
werkelijke rente en ook risicopremie bij leeningen, waarbij men verwachten kan, dat
de terugbetaling moeilijkheden oplevert. De keuze der woorden: ‘die zich beloven
of geven laat’ brengt nog niet mede, dat de woekeraar zijn slachtoffer moet hebben
overgehaald tot het aannemen der ongunstige voorwaarden; ook wanneer deze ze
dadelijk heeft aangenomen, zelfs wanneer hij ze vrijwillig heeft beloofd en de
woekeraar ze aanneemt, is het delict voltooid.
Als omstandigheden, waardoor de straf, op woeker gesteld verzwaard wordt, kent
de Duitsche wet, o.m. dat de verboden overeenkomst verborgen wordt in andere
vormen, door bijvoorbeeld een dubbele overeenkomst van geldleening tegen matige
rente en een schenking tegelijk of kort na elkander aan te gaan, het bedingen der
vermogensvoordeelen in een wissel en het woekeren als bedrijf of als gewoonte.
Naast den woekeraar is behalve degenen, die volgens de algemeene regelen omtrent
daderschap en medeplichtigheid strafbaar zijn, ook als medewoekeraar strafbaar
gesteld hij, die kennis van de zaak dragende, een vordering verwerft (bij
overeenkomst, niet door erfgenaamschap of legaat) en daarbij òf haar verder
vervreemdt, òf de woekervoordeelen aanneemt of doet aannemen.
Deze wet voldeed niet aan de verwachtingen, die men
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van haar gekoesterd had. Onzes inziens mag dit geen verwondering baren.
Waar het verbod van woeker toch beperkt was tot een leening of uitstel eener
geldvordering, was het betrekkelijk gemakkelijk te ontduiken. Indien men het crediet
slechts in een anderen vorm wist te gieten dan leening of uitstel, dan stond de
strafrechter machteloos. Daarom werd in 1893, toen duidelijk gebleken was dat de
woekeraars vindingrijk genoeg waren om buiten bereik der strafwet te blijven, op
grond van de meening dat de wetgever - en zulks in naam der rechtszekerheid - niet
minder vindingrijk mocht zijn dan de misdadigers, een aanvulling aangebracht in
dubbelen zin. Allereerst werd de redactie van het artikel verruimd, zoodat woeker
niet meer alleen strafbaar zou zijn bij geldleening of uitstel eener schuld, doch ook
bij alle andere wederkeerige overeenkomsten, die economisch hetzelfde doel hebben.
Inkleeding der leening in andere vormen, kan dus sedert den woekeraar niet meer
baten; indien bewezen wordt, dat de handeling economisch hetzelfde doel had, is hij
eveneens strafschuldig. Bij elke overeenkomst, waarbij de schuldenaar tot eenige
latere terugbetaling verplicht is, achten de Duitsche schrijvers op grond der aangevulde
redactie credietwoeker mogelijk1).
Bij de wijzigingswet van 1893 werden daarenboven ook alle andere handelingen
van het ruilverkeer opgenomen. Woeker (de Duitsche wet noemt dit Geschäftswucher)
is hier aanwezig, wanneer, bij alle andere dan de hooger bedoelde credietzaken, de
eene partij op de omschreven wijze van de vermelde omstandigheden ten koste der
andere gebruik maakt om zich dergelijke onevenredig groote vermogensvoordeelen
te verschaffen. Deze soort woeker is echter alleen strafbaar, indien degene, die zich
er aan schuldig maakt, dit als bedrijf of gewoonte doet.
Daarbij is alzoo het voornaamste element van het delict, dat de eene praestatie in
geheel onevenredige verhouding staat tot de andere en dat dus een der partijen

1) Von Liszt, T.a.p.
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economisch benadeeld wordt. Als tweede element komt hier weer voor: het gebruik
maken van den noodtoestand, de lichtzinnigheid of onervarenheid van een ander.
Bij de behandeling van dezen woeker, die het geheele ruilverkeer omvat, geven de
Duitsche schrijvers o.a. als voorbeelden: de exploitatie der arbeidgevers en
arbeidnemers van de mede contracteerende partij, die van huurders door
huisjesmelkers, en die van het publiek bij het stelselmatig vormen van trusts of kartels
om de prijzen op te drijven.
Doch de Duitsche woekerwetgeving ontleent hare voortreffelijkheid voor een goed
deel aan een civielrechtelijk voorschrift. In het Duitsche Burgerlijk wetboek vindt
men een tweetal bepalingen, die het onmogelijk maken, van overeenkomsten, waarbij
woeker heeft plaats gevonden, in rechte nakoming te eischen. Allereerst verklaart
dit wetboek alle handelingen nietig, die gerechtelijk vervolgbaar zijn, en in de tweede
plaats heeft de wetgever aan het artikel, hetwelk met de goede zeden strijdige
overeenkomsten nietig verklaart, nog een alinea toegevoegd, waarin hij uitdrukkelijk
verklaart, dat elke overeenkomst nietig is, waarbij iemand, gebruik makende van de
lichtzinnigheid, de onervarenheid of den noodtoestand van een ander, voor zich of
een derde vermogensvoordeelen bedingt, die de waarde zijner praestatie zoodanig
overschrijden, dat, de omstandigheden in aanmerking genomen, de wederzijdsche
praestaties treffend onevenredig worden. Door deze laatste bepaling en daarenboven
door het aan dengene, die het slachtoffer van den hier omschreven woeker geworden
is, gegeven recht om terug te vorderen hetgeen hij reeds betaald heeft, verliest de
woekeraar de macht, zijn slachtoffers langs den weg van rechte tot nakoming der
verplichtingen te dwingen.
Wat de werking betreft van de woekerwetging in Duitschland, wij vonden daarover
nergens een ongunstig oordeel. Daarentegen laat Dr. I s o p e c u l G r e c u l , naar
wiens betrekkelijk nieuw werk wij reeds eenige malen verwezen, zich over deze
wettelijke maatregelen als
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volgt uit: ‘Wahrlich,’ zoo zegt hij, ‘ein ebenso gerechter als kühner Ausspruch des
Gesetzgebers, gerecht darum, weil er im Kampf ums wirtschaftliche Dasein aller
gegen alle die intellektuell und wirtschaftlich Schwachen durch Aufstellung eines
besondern Kampfregels den stärkeren Gegnern gegenüber in den Schutz des Rechts
stellt, kühn darum, weil er um der Gerechtigkeit willen das noch immer herrschende
System herausfordert das unbekummert um die Opferung von Millionen
wirtschaftlicher Existenzen in einem durch schrankenlose Freiheit begunstigtem
Aufschwung des Verkehrs die höchste Aufgabe der Staatskunst erblicken zu müssen
wähnt.’
De vraag moge al gewettigd zijn, of zelfs de grootste voorstanders van het laisser-faire
ooit zoover hun principe zouden hebben willen doorvoeren, als hun hier wordt ten
laste gelegd; een feit is het, dat de Duitsche woekerwetgeving een machtigen steun
in het ruilverkeer geeft aan de economisch zwakkeren, dat zij daarom een stuk
‘sociale’ wetgeving bij uitnemendheid is.
Met dit oordeel voor oogen, achten wij dan ook een beroep op de ondervinding,
elders met woekerwetten opgedaan, vooralsnog geen afdoend argument om op grond
daarvan alleen af te zien van pogingen om voor Nederlandsch-Indië een
woekerwetgeving tot stand te brengen.
Of een dergelijke wet in Nederlandsch-Indië wenschelijk en hare invoering mogelijk
is, dient zelfstandig te worden onderzocht. Daartoe dienen allereerst de toestanden,
in deze kolonie ten opzichte van woeker heerschende, te worden nagegaan.
In het algemeen kan al dadelijk worden opgemerkt, dat in een koloniale
maatschappij de bescherming der zwakkeren in den strijd om het bestaan van
overheidswege nog meer urgent is dan elders. Als eigenaardigheid der koloniale
maatschappij toch mag wel genoemd worden het naast elkander leven van meerdere
rassen, waarvan een, als economisch en intellectueel miederwaardig, aan de andere
juist daardoor de kolonisatie mogelijk heeft gemaakt. De
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economische verschillen zullen in zulk een maatschappij in het algemeen grooter
zijn dan in die landen, waar men slechts één volksaard aantreft; en om exploitatie
van de minderwaardigen en wel in het bijzonder van het mindere ras ten bate der
vreemden te voorkomen, zullen meer voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen
dan elders. Dit is een taak, welker vervulling zoowel de moraal als een gezonde
economische politiek gebiedend eischen.
Van eene primitieve maatschappij, waarin het nemen van rente nog onbekend is
en men het met den adat strijdig acht om voor diensten, elkander bewezen, een
belooning aan te nemen, hebben wij in Nederlandsch-Indië slechts eenmaal vernomen.
Naar een aldaar werkzame zendeling ons mededeelde, zou zulk een nog in hare
kindsheid verkeerende maatschappij thans nog gevonden worden in de bovenlanden
der Posso-streek. Wij kunnen de juistheid dezer mededeeling niet nagaan; doch daar
zendelingen in het algemeen zeer goede kenners van land en volk en van den adat
zijn, aarzelen wij niet deze opmerking als juist aan te nemen. Waar een dergelijke
primitieve maatschappij nog mocht bestaan, zal, aangenomen dat daar reeds
Gouvernementswetten gelden, de invoering eener woekerwetgeving als
bovenomschreven niet hinderen; de wet zou, aangenomen dat zij in de streek bekend
werd, goed noch kwaad doen. Doch in het algemeen mag men met zekerheid
aannemen, dat daar, waar men zulk een primitieve maatschappij aantreft, het adatrecht
nog in zijn vollen omvang geldt, en derhalve kan zij, als zijnde voor het onderwerp,
dat ons thans bezig houdt, van geen belang, verder buiten beschouwing blijven.
Het verbod van het nemen van rente treft men bij de Mohammedaansche juristen
evenals in het Christelijkkanonieke recht aan. Dit is zeer natuurlijk, als men bedenkt,
dat, evenals het Christendom, ook het Mohammedanisme oorspronkelijk in een
primitieve maatschappij, zonder intensief ruilverkeer, gepredikt werd. Het renteverbod
is in den adat in Nederlandsch-Indië echter nergens werkelijk doorgedrongen. Een
enkel geloovig Mohammedaan
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die ten opzichte der Mohammedaansche wetten minder onwetend is dan zelfs de
meesten zijn, die de bedevaart maakten, geeft zich wel eens de moeite om voor de
bij een leening bedongen interessen een anderen vorm te vinden. Zoo zagen wij wel
eens een hypotheekcontract, waarbij geenerlei beding omtrent rente was gemaakt,
doch bepaald was dat de schuldeischer, zoolang de schuld niet geheel was afbetaald,
de huur van het met de hypotheek bezwaarde huis zou genieten, doch daartegenover
de onderhoudskosten zou betalen. Maar in het algemeen neemt geen Muzelman de
moeite het genieten van rente te bedekken; en zelfs de Arabieren, die in
Nederlandsch-Indië voor de fanatiekste volgelingen van den profeet doorgaan en op
den naam van zeer geloovig muzelman zeer gesteld zijn, zien er geen bezwaar in,
openlijk hooge rente te bedingen.
Zooals dan ook reeds hooger werd gezegd, wordt er in Nederlandsch-Indië op
groote schaal gewoekerd. Door Europeanen en Inlanders, door Chineezen en
Arabieren, door allerlei lieden wordt de economisch zwakkere in het ruilverkeer
geëxploiteerd, tot welken landaard hij ook behoort. En deze woeker beperkt zich
geenszins tot credietwoeker, hoewel hij daarbij vermoedelijk geacht kan worden het
meest voor te komen, doch komt ook bij andere ruilhandelingen geenszins als
zeldzaamheid voor. De moraliteit in het ruilverkeer staat in Nederlandsch-Indië niet
hoog. De lichtzinnigheid, de onervarenheid, kenmerkende eigenschappen helaas van
den Inlandschen bewoner onzer koloniën en van den Indo-Europeaan der lagere
bevolkingsklassen, de noodtoestand voorts, ze worden door allerlei lieden even
gewetenloos in het ruilverkeer geëxploiteerd.
Dat bij het verleenen van crediet gewoekerd wordt, is van algemeene bekendheid.
De vorm, waarin de woeker hierbij voorkomt, is in het algemeen die van
buitengewoon hooge rente, dikwijls nog van te voren afgehouden, en met zeer zware
voorwaarden betreffende de terugbetaling, terwijl daarbij in sommige gevallen nog
borgtocht of zakelijke zekerheid moet worden gesteld. Men ziet echter in de verslagen
van landbouwcredietbanken, dat in het algemeen
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de terugbetaling der voorschotten geen moeilijkheden oplevert. Gedeeltelijk zal deze
omstandigheid wel het gevolg zijn van het prestige, dat die banken door de bemoeienis
van Europeesche en Inlandsche Bestuursambtenaren bij de bevolking genieten, doch
geheel op rekening van een dergelijk prestige mag men onzes inziens het uitblijven
van moeilijkheden bij de terugbetaling toch niet schuiven. Wij vernamen trouwens
ten opzichte der terugbetaling hetzelfde van lieden, die er hun bedrijf van maken
gelden onder den kleinen man, Europeaan zoowel als Inlander, uit te zetten. Hoewel
bij dit bedrijf door den schuldenaar slechts in enkele gevallen borg wordt gesteld,
en in zeer enkele gevallen zakelijke zekerheid gegeven, zoodat bij de meeste leeningen
noch het een, noch het ander voorkomt, verklaarden a len, die wij zulks vroegen,
ons, dat zij bij de terugbetaling zeer weinig moeite ondervonden, en daarbij nog dat
die moeite hun meestal door Europeanen, hoogst zelden slechts door Inlanders werd
veroorzaakt. Vraagt de leener uitstel van betaling, dan doet hij dit daarenboven
meestal - zoo werd ons medegedeeld - onder aanbod om onmiddellijk de rente, die
op dat oogenblik vervallen is, te voldoen. Door een bijzonder groote risico wordt
dus de enorme rente niet noodzakelijk gemaakt.
Gelijk werd opgemerkt, zijn daarenboven dikwijls zeer zware voorwaarden van
afbetaling bedongen. De allergevaarlijkste die, naar men ons mededeelde, door
Arabieren dikwijls pleegt te worden gemaakt, is wel deze, dat, wanneer een termijn
niet op tijd voldaan wordt, alle vorige afbetalingen zijn vervallen en dus de geheele
schuld met rente van den dag dier leening opnieuw open staat. Tengevolge van dit
beding zag reeds menig voorheen welgesteld man langzamerhand zijne bezittingen
verdwijnen. Eénmaal schuldenaar van zulk een bloedzuiger, zag hij, indien er slechts
een enkelen keer een termijn kwam, waarop hij niet kon betalen, alle afbetalingen
vervallen. Telkens geraakte hij aldus dieper in de schuld, en steeds verarmde hij,
terwijl de woekeraar hem plukte.
Thans reeds gebeurt het, dat bij een eigenlijke leening
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een schijnhandeling wordt aangegaan, om die leening te bedekken. Er is op het oog
geen reden voor, nu de woeker niet verboden is. Toch wordt zelfs in nagenoeg de
meeste gevallen althans de rente niet openlijk genoemd, doch verborgen, doordat de
schuldenaar, een bepaalde som ontvangende, zich verbindt, op een bepaald tijdstip
een grootere som aan den schuldeischer te betalen. Men noemt dit in de wandeling
leenen ‘tien op twaalf’, ‘tien op veertien’ en noemt daarbij zelden den termijn, waarop
die terugbetaling bedongen wordt. In de bewijsstukken, die sommige woekeraars
zich bij wijze van schuldbekentenis doen afgeven, is van renteberekening nimmer
sprake; de gewone vorm van die stukken is een acceptatie, waarin de schuldenaar
zich verbindt, op een bepaald tijdstip een zekere som te betalen, waarbij als oorzaak
van die verplichting gewoonlijk wordt vermeld: ‘Waarde genoten in zaken van
Koophandel’. Deze formule houdt in het algemeen bepaald een onwaarheid in, daar
meestal de schuldenaar, geen koopman zijnde, door de geldleening geen daad van
koophandel aanging en dus de waarde niet als zoodanig heeft ontvangen. Hier heeft
men dus een soort verborgen contract.
Een andere vorm, waarin woeker wordt verborgen, komt voor bij landbouwcrediet,
wanneer degene, die leent, zich verbindt na den oogst een gedeelte van het product,
hetzij tegen overeengekomen lage prijzen, hetzij om niet te leveren. Door dergelijke
leeningen ontstaat soms eene verhouding, die uiterlijk veel van tiendplichtigheid
heeft, doordat de grondbezitter, geregeld, wanneer hij die noodig heeft, van contanten
voorzien wordend, even geregeld een vrij zwaar contingent van zijn oogst heeft af
te dragen aan den geldschieter. Denzelfden vorm van woeker treft men aan bij
credietverleening aan kleine Inlandsche en industrieele ondernemers, die verplicht
worden een gedeelte hunner voortbrengselen af te staan.
Dat bij al deze operatiën van de lichtzinnigheid, onervarenheid of noodtoestand
van den schuldenaar wordt gebruik gemaakt, meenen wij met zekerheid te mogen
aannemen. Het is ons meermalen gebleken, dat degenen, die

Onze Eeuw. Jaargang 8

94
op voorwaarden als bovenbeschreven, gelden geleend hadden, geen flauw besef
hadden van de rente, die zij betaalden. Zij gevoelden een soort dankbaarheid tegenover
dengene, die wel zoo goed was geweest hen uit de moeilijkheden, waarin zij
verkeerden, te helpen. Over de voorwaarden, waarop die hulp verleend werd, had
geen hunner nagedacht. Daartoe werkt de uiterlijke schijn zeer mede. Men stelt zich
den woekeraar dikwijls voor als een nijdig, lastig individu, die den leener moreel
pijnigt. Niets is verder van de waarheid; het gaat uiterst gemoedelijk toe bij deze
credietoperatiën. Maar intusschen slaat de woekeraar zijn slag en den schijn
aannemend, in de werkelijke of vermeende behoefte aan geld den leener hulp te
verleenen, brengt hij hem er toe zooveel maar eenigszins mogelijk is te betalen. Zoo
worden de lichtzinnigheid van menig Indo-Europeesch klerk, de onervarenheid in
het ruilverkeer van menig Inlander, een enkele maal ook de noodtoestand, door den
woekeraar gebruikt om zich abnormaal groote voordeden te doen beloven of geven.
Men zal ons wellicht tegenwerpen, dat ook kapitaalschaarschte alleen de oorzaak
kan zijn van de hooge rente in het credietverkeer en dat wij nog hebben aan te toonen,
dat niet deze oorzaak alleen hier den hoogen rentestandaard veroorzaakt. Wij meen
en ook dit aannemelijk te kunnen maken. In de laatste jaren zijn zeer prijzenswaardige
maatregelen genomen om den woeker te bestrijden, door de oprichting van
hulpbanken, die op betrekkelijk gunstige voorwaarden in de credietbehoeften van
lagere Inlandsche Gouvernements-ambtenaren en landbouwers zouden voorzien. Op
het platteland vooral schijnen deze banken veel goeds tot stand te hebben gebracht
en hier en daar schijnen zij bepaaldelijk succes te hebben gehad. Maar nu doet zich
het merkwaardige verschijnsel voor, dat juist op de hoofdplaatsen, waar dus nog
betrekkelijk het meeste kapitaal aanwezig, doch tevens de verleiding het grootst is,
de maatregel ten opzichte van bedoelde beambten zonder nuttig gevolg is gebleven.
Deze beambten vinden de gelegenheid om goedkoop en zonder vrees voor eenige
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afzetterij geld te leenen hoogst aangenaam; zij aarzelen ook niet haar tot de uiterste
grens te gebruiken, doch van eenige werkelijke verbetering in hunne positie blijkt
niet. Zij zitten juist even diep als vroeger in de schuld bij de geldschieters en hebben
evenals voorheen bij elke bijzondere omstandigheid weer op nieuw voorschotten
noodig. Economisch zijn zij eerder in slechtere dan in betere positie geraakt. Dit
verschijnsel wijst er wel op, dat hier nog andere invloeden dan een door
kapitaalschaarschte onvoldaan gebleven behoefte aan crediet medewerken om de
rente zoo hoog te houden, al doet natuurlijk die kapitaalschaarschte ook geen goed
aan den rentestandaard. Ware er overvloed van kapitaal, deze zou waarschijnlijk
lager zijn, doch de voornaamste redenen, die de leeningsvoorwaarden zoo zwaar
maken, zijn gelegen in het karakter der leeners zelve. Waren zij minder lichtzinnig
en onnadenkend, hadden zij er eenig begrip van om niet slechts voor den dag van
heden, doch ook voor de toekomst te zorgen, zij zouden minder geëxploiteerd worden
door lieden, die van deze eigenschappen gebruik weten te maken om zich zelven te
verrijken. Het zijn deze eigenschappen voornamelijk, soms ook de noodtoestand,
die door den woekeraar worden geëxploiteerd.
Bescherming van den economisch zwakkere in het ruilverkeer bij andere
handelingen dan credietoperatiën is in Nederlandsch-Indië in enkele opzichten
tengevolge van verschillende wettelijke maatregelen reeds tot stand gekomen, zoodat
de ‘Sachwucher’ reeds thans eenigszins aan banden is gelegd.
In de eerste plaats verdienen als zoodanig vermeld te worden de bij de agrarische
wetgeving uitgevaardigde voorschriften, voor zooverre die de strekking hebben het
Inlandsche grondbezit te beschermen, zoodat het direct bemachtigen van gronden
door Europeanen of vreemde Oosterlingen ten koste van den Inlandschen
landbouwersstand is uitgesloten. Deze bescherming heeft in de praktijk echter als
bescherming tegen woeker niet die waarde, die men er op het oog aan zou toekennen.
De Inlandsche woekeraar toch kan
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wèl in het bezit van gronden komen, hetwelk in sommige streken, vooral waar
conversie van communaal in erfelijk individueel bezitrecht en van dit laatste in
agrarischen eigendom heeft plaats gehad, dan ook reeds een Inlandsch
groot-grondbezit heeft doen ontstaan. Europeanen en vreemde Oosterlingen voorts
weten zich van dergelijke gronden evenzeer meester te maken door de tusschenkomst
van een Inlandsche concubina. Wel is dit middel eenigszins gevaarlijk, daar rechtens
de concubina eigenares of bezitster van den grond blijft en hare rechten bij haren
dood op hare erfgenamen overgegaan, doch wij hoorden nimmer van bedrog hierbij.
Daartoe zal zeker medewerken het feit, dat menige concubina zich, vooral wanneer
hare kinderen door den vader zijn aangenomen en erkend, voelt als de echtgenoote
van den vader en van haren eigenlijken rechtstoestand geen besef heeft. Bij haren
dood erven, indien er geen testament bestaat - en dit is nimmer aanwezig - hare
kinderen1), die wel, als ‘Europeanen’ te boek staande, het Inlandsen grondbezit moeten
realiseeren, doch de waarde in geld dan toch verkrijgen en den grond ook dikwijls
weer op naam hunner concubina blijven bezitten. Maar ondanks dit alles heeft de
bepaling de strekking, den Inlandschen grondbezitter eenigszins te beschermen in
zijn bezit tegenover meer geslepen deelnemers aan het ruilverkeer.
Verder dient de aandacht in dit verband gevestigd te worden op de voorschriften,
die betrekking hebben op het verhuren van gronden door Inlanders aan leden van
andere bevolkingsklassen, welke mede ten doel hebben te voorkomen, dat de
Inlandsche grondbezitter in de macht van den economisch sterker staanden huurder
geraakt. Het is wel een typisch staaltje der eigenaardig koloniaal-economische
toestanden, dat men maatregelen heeft moeten nemen om de grondbezitters tegen
de huurders te beschermen, terwijl men elders juist bedacht heeft moeten zijn op
bescherming der pachters tegenover de grondeigenaars. kinderen, die als regel Christen
zijn, van erfgenaamschap zou uitsluiten.

1) De adat overheerscht hier het Mohammedaansche recht dat deze
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Waar echter tegenover den Inlandschen verhuurder als huurder de kapitaal-krachtige
ondernemer, in ontwikkeling verre de meerdere van den grondbezitter, pleegt te
staan, brengt een gezonde economische politiek mede, den grondbezitter in het
ruilverkeer door de overheid te doen beschermen. De bepalingen verbieden het sluiten
van de huurcontracten voor te langen tijd; het geven van voorschotten op den huurprijs
is beperkt; het inhuren lang van te voren verboden; daarenboven moet de huurder
aan bepaalde vereischten voldoen en vergunning van de Regeering verkrijgen om
den grond te huren. Eindelijk moeten de contracten, om geldig te zijn, door het
Bestuur geregistreerd worden. Ook deze bepalingen zijn echter niet afdoende om
alle huurcontracten met onevenredige praestaties te voorkomen. De gronden toch
worden gehuurd, in het algemeen genomen, ter aanplanting van producten, die,
bewerkt of onbewerkt, voor den uitvoer bestemd zijn. Aangezien nu de grondbezitters
van de prijzen, welke deze voortbrengselen opbrengen, en evenmin van de kosten
der Europeesche cultuurmethoden eenig begrip hebben, kunnen zij zelven de
billijkheid van den huurprijs niet beoordeelen. In de practijk worden zij echter dikwijls
door het bestuur voorgelicht, en hier en daar wordt wel zachte dwang geoefend om
de bevolking er toe te brengen de gronden niet beneden een bepaalden prijs af te
staan. Door een dergelijk optreden kan tegen een drukken van den grondhuur beneden
billijke prijzen worden gewaakt.
Eindelijk verdienen als wettelijke maatregelen, die de bedoeling hebben den
economisch zwakkere in het ruilverkeer te beschermen, ook genoemd te worden de
koelieordonnanties. De wetgever, de groote ongelijkheid ziende, die verstandelijk
en economisch tusschen den contract-koelie en den ondernemer, in wiens dienst hij
treedt, bestaat, en begrijpende, dat uitmergeling van de eene partij door de andere
zonder toezicht op de koeliewerving en zonder behoorlijke omschrijving van de
rechten en verplichtingen van elke partij, op eenvoudige wijze te handhaven, niet
zou kunnen uitblijven, heeft getracht door deze ordonnanties
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de noodige bepalingen in het leven te roepen. Dat de voorschriften hun doel niet
hebben bereikt, moet onzes inziens meer aan het allergebrekkigst toezicht op de
naleving dan wel aan den inhoud van die voorschriften geweten worden. Ware aan
de bepalingen steeds streng de hand gehouden, exploitatie van den contract-koelie
in het ruilverkeer zou niet hebben kunnen plaats vinden. Het vaststellen van
model-contracten, het voorhouden aan de koelies van hunne verplichtingen en rechten
van bestuurswege, de handhaving van de uitvoerig in de ordonnantie omschreven
wederzijdsche verplichtingen door strafbepalingen, dit alles mag bij behoorlijke
toepassing en streng toezicht volkomen afdoende worden geacht.
Maar ook buiten de beschreven gevallen komt het voor, dat in het ruilverkeer de
eene partij van de lichtzinnigheid, onervarenheid of den noodtoestand der andere
gebruik maakt. Arbeiders, vooral in dienst van Inlanders of vreemde Oosterlingen,
genieten in vele gevallen een zeer klein loon, onevenredig aan de diensten, die zij
bewijzen1). Afspraken tusschen ondernemers om in een bepaalde streek het loon laag
te houden, komen, naar men ons mededeelde, een enkele maal ook voor; hiervan is
ons echter geen bepaald geval bekend geworden. Bij het koopen van producten wordt
dikwijls door de opkoopers een streek in bepaalde ressorten verdeeld, waarbinnen
men elkander geen concurrentie aandoet, ten einde aldus de prijzen te drukken. Door
het geven van voorschotten op het te verkoopen product wordt eindelijk, gelijk reeds
hooger bij het bespreken van den credietwoeker werd opgemerkt, de aanschaffing
daarvan tegen lage prijzen verzekerd.
Thans rest ons nog na te gaan, welke invloed van een wetgeving als de Duitsche
op een ruilverkeer, waarvan de moraliteit zoo laag staat als in Nederlandsch-Indië,
kan uitgaan. Wij moeten hierbij allereerst onderzoeken, welke lieden zich aan woeker
schuldig maken. Zooals reeds boven werd opgemerkt, treft men hen aan onder alle
landaarden.

1) Zie P l e y t e . De Pasar Gambir in 1906.
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Er zijn personen, die er hun bedrijf van maken; er zijn ook anderen, die, naast hun
eigenlijken werkkring, nog door woeker zich ten koste van anderen, niet zelden van
ondergeschikten, bij-inkomsten weten te verschaffen. Doch men kan met zekerheid
aannemen, dat degene, die zich op deze wijze eenige inkomsten verwerft, eenige
middelen ter beschikking moet hebben, bij wijze van operatiekapitaal, en in verband
hiermede mag men dan ook aannemen, dat diegenen, die het gevaarlijkst zijn, omdat
zij in een uitgebreid gebied werken en dus het meeste kwaad kunnen aanrichten, tot
de gegoeden behooren. Juist op deze gegoeden zal echter eene bedreiging met
vrijheidsstraf het meest een afschrikwekkende uitwerking hebben. Van welken
landaard ook, zij vreezen de gevangenis meer dan de proletariër, die niets te verliezen
heeft.
De kans zou bestaan, dat de woekeraar zijn bedrijf op naam van een ander
uitoefende, zoodat deze als verantwoordelijke persoon optreedt, terwijl de eigenlijke
woekeraar buiten schot blijft. Dit geval, dat zich ongetwijfeld zou voordoen, zou
echter naar onze meening aan de goede werking van een woekerwet niet al te zeer
in den weg behoeven te staan. Immers vooreerst zou het moeilijk en althans kostbaar
zijn voor den woekeraar iemand te vinden, genegen om voortdurend zich aan
vrijheidsstraffen voor een ander bloot te stellen; verder zou de woekeraar, wanneer
die gemachtigde gestraft werd, naar een ander moeten uitzien en dus in zijn bedrijf
belemmerd worden, terwijl eindelijk in menig geval de werkelijke dader zou kunnen
worden ontdekt. Eindelijk zou men, door verbeurdverklaring van het door woekeren
genoten voordeel naast de strafbepaling te bedreigen, het voor den woekeraar ook
in die gevallen, waarin men slechts den strooman kon vinden, onmogelijk kunnen
maken voordeel van de handeling te trekken.
Nog meer dan van strafbepalingen, zou echter van civielrechtelijke maatregelen
als men ze in Duitschland kent, mogen worden verwacht. Werd den rechter de vrijheid
gegeven, in elk civiel proces de vordering, niet slechts
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in den vorm, waarin zij werd ingediend, doch ook in hare eigenlijke beteekenis op
woeker te onderzoeken, en den eischer, wanneer woeker geconstateerd werd, niet
ontvankelijk te verklaren, dan zou in menig geval de woekeraar het beoogde voordeel
niet kunnen binnenhalen, terwijl thans de wetgever - en dat nog wel in naam van het
Recht! - hem de hulp der overheid waarborgt om zijn slachtoffer te plukken.
Zulk een woekerwetgeving zou, naar onze meening, ertoe kunnen medewerken
om het prestige, dat verschillende woekeraars genieten - vooral de Arabieren of
Hadji's onder de Inlandsche bevolking - te knakken. Zag de bevolking, dat deze
machtige lieden er niet in konden slagen in rechte hunne vorderingen te handhaven,
zij zoude hun minder ter wille zijn, en zelve meer medewerking verleenen bij de
pogingen om haar van woeker te bevrijden. Zij zou meer en meer gaan inzien, dat
het doel der van overheidswege genomen maatregelen is den kleinen man te helpen
in den strijd om het bestaan.
Voorts mag men ook eenigen moreelen invloed verwachten van een dergelijke
wetgeving. Wordt, als uiting van het rechtsgevoel van het beste, zij het een gering
deel des volks in de wet uitgesproken, dat het strafbaar en onzedelijk is zich, door
gebruik te maken van eens anders lichtzinnigheid, onervarenheid of noodtoestand te
verrijken, dan kan men verwachten, dat, sneller dan thans het geval kan zijn, deze
overtuiging zich in breeden kring verspreidt. En hiervan hangt ten slotte het meest
het werkelijk ophouden van het bestaan van den woeker af1). Economische maatregelen
ter bestrijding van het euvel kunnen eerst dan volledig succes hebben, wanneer die
overtuiging doordringt.
Eindelijk zal het gedeelte van het in de kolonie toch reeds zoo schaarsche kapitaal,
dat thans wordt gebruikt voor onedele verrijking van enkele individuen door
exploitatie van anderen - wij doelen hier op den crediet-

1) Zie omtrent deze werking der woekerwetgeving ook het hoofdartikel
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woeker - beschikbaar der ‘Nieuwe Rotterdamsche Courant’ Tan 31 Maart 1907, 2e
blad. komen en in nuttiger bedrijven belegging kunnen vinden.
Wij willen toegeven, dat deze door ons bepleite wetgeving het voortbestaan van
den woeker niet terstond zal kunnen verhinderen. Doch wij hebben het vaste
vertrouwen dat zulk een wetgeving in zeer belangrijke mate er toe zou kunnen
medewerken dit maatschappelijk euvel, deze ramp voor den economisch zwakkere,
te bestrijden en binnen engere grenzen terug te dringen.
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Ralph Waldo Emerson
Door E.D. Baumann.
‘You are a new era my man in your new huge country’.
(Carlyle aan Emerson).
‘Amerika’ heeft Wa l t W h i t e m a n eens gezegd, ‘is het experiment der democratie
en slechts een rijke nationale letterkunde kan het rechtvaardigen. De kern van een
natie, wat op haar het meest invloed heeft en waarmee zij andere kan overweldigen,
is haar nationale letterkunde. Judea en Griekenland leven voor eeuwig en
de-wereld-beheerschend in eenige weinige gedichten.’
Voor een volk als voor een enkeling is eerst dan een waarachtig intens leven
mogelijk, wanneer het streeft naar vrije zelfverwezenlijking, zich eigen denkwegen
baant, zijn innerlijk zieleleven tot uiting brengt in eigen taal en kunst. Niet door
bloedige zegepralen over andere natiën maar door de oorspronkelijkheid van zijn
denken en werken bewijst een volk zijn recht van bestaan, de gegrondheid van zijn
hoop op een rijke, machtige toekomst. Alleen een natie van geestelijke originaliteit
vermag op de evolutie der cultuur invloed te oefenen. En haar ziel zal blijven
voortleven nog langen tijd na haar staatkundigen dood.
Het is 't streven om het jonge Amerikaansche volk
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ook geestelijk vrij te maken, dat de Meuw-Engeland-renaissanee, het
transcendentalisme, zoo sympathiek en in hooge mate belangwekkend doet zijn. En
al is het hun ook niet gelukt, hun vaderland te geven, wat zij terecht het hoogste bezit
voor een volk meenden: een eigen nationale kultuur, een eigen kunst, een eigen
literatuur, een eigen philosophie, een eigen godsdienst, - wat de grootsten onder de
transcendentalisten als hun werk hebben achtergelaten, is toch een veelbelovende
profetie van wat dit volk der menschheid zal vermogen te schenken, wanneer de
jaren van groei zullen zijn voorbijgegaan, en de tijden gunstiger zijn geworden voor
de ontwikkeling van een Amerikaansch kultuur ideaal.
Tot de eminente transcendentalisten behooren mannen en vrouwen, wier naam goeden
klank heeft onder ons: de geestdriftige voorvechtster der Amerikaansche
vrouwenbeweging, de begaafde hartstochtelijke M a r g a r e t F u l l e r ; de enthusiaste
sociaal-hervormer G e o r g e R i p l e y ; de geleerde en welsprekende T h e o d o r e
P a r k e r ; B r o n s o n A l c o t t ; H a w t h o r n e ; Dr. H e d g e ; J o n e s Ve r y ;
en ten slotte de beide grootsten: H e n r y D a v i d T h o r e a u en R a l p h Wa l d o
Emerson.
E m e r s o n is geboren gedurende de opkomst der transcendentale beweging. Het
was in de jaren na 1820, dat de Duitsche letteren en wijsbegeerte ook in
Nieuw-Engeland begonnen door te dringen. Door de populaire uiteenzettingen van
C o l e r i d g e en C a r l y l e , de eerste grootendeels zich aansluitend bij S c h e l l i n g ,
de andere bij F i c h t e , werd de opgroeiende jongelingschap ingeleid in de grootsche
gedachtenwereld der Duitsche klassieken. En ook hier wekte hun verheven idealisme
geestdrift bij de jongeren. G o e t h e en S c h i l l e r , L e s s i n g en
S c h l e i e r m a c h e r , F i c h t e en J a c o b i , H e r d e r en K a n t werden gelezen
en herlezen, bestudeerd en gecritiseerd. Bij den invloed, die van hen uitging, voegde
zich die van D i c k e n s en Wo r d s w o r t h en van den religieuzen mysticus
Sweden-
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b o r g . De ontdekkingen der natuurwetenschappen, met name der geologie en
astronomie, deden mede haren invloed gelden. De geologie schonk den verbaasden
menschen een uitzicht over tot nu toe ongekende regionen. De astronomie leerde
hen inzien, dat ‘as the earth is not the centre of the Universe, so it is not the special
scene or stage on which the drama of divine justice is played before the assembled
angels of heaven.’
Zoo ontstond dan onder al deze in wezen zoo gansch onderscheiden invloeden
een opgewekt geestelijk leven in de jonge republiek, dat zijn hoogtepunt bereikte in
de transcendentale beweging.
‘The outburst of Romanticism on Puritan ground’ heeft C a b o t de
Nieuw-Engeland-renaissance genoemd. En 't dient erkend, dat beide in oorsprong
en wezen veel overeenkomst vertoonen. Het milieu evenwel, waarin zij zich bevonden,
was volstrekt ongelijk. Want in de jonge Amerikaansche maatschappij bestond nog
niet die remmende kracht der traditie, die macht van vooroordeelen, maar ook van
bedachtzaam conservatisme, welke de Europeesche zusterbewegingen, de Romantiek
en de individualistische vrijheidsbeweging, voor al te groote excessen bewaarde. En
zoo vervielen dan ook weldra de zwakkeren onder de broederen tot overdrijving en
dwaasheden. ‘The stupid had their rebirth like the wise’ en ‘nonconformity’ werd
een positieve deugd. ‘No concession to society’ was de strijdleus der nieuwe
protestanten. En zulke dogma-aanbidders waren sommigen, dat zij - tot 't inzicht
gekomen, dat elke vereeniging van haar leden een zich schikken en plooien eischt,
- besloten de samenleving te verlaten, om een leven te gaan leven van absoluut
individualisme. In ‘New-England reformers’ heeft E m e r s o n zelf ons deze ‘mental
intoxication’ der zijnen geschilderd:
‘Welk een overvloed van plannen voor de verlossing der wereld! De eene apostel
vond, dat alle menschen
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moesten gaan landbouwen; een ander, dat niemand moest koopen of verkoopen, dat
het gebruik van geld het voornaamste euvel was; weer een ander, dat het kwaad uit
ons dieet voortkwam, dat we tegelijk met ons eten en drinken de verdoemenis
opnamen. Dezen maakten ongezuurde brooden en waren doodsvijanden der gisting.
Genen veroordeelden de wijze, waarop het land werd bebouwd, het gebruik van
dierlijken mest, de tyrannie van den mensch over de dieren; deze misbruiken bedierven
het voedsel. De os moest van den ploeg worden genomen, en het paard van den
wagen, de honderd akkers van de boerderij moesten weer worden omgespit en de
mensch te voet gaan, waarheen booten en locomotieven hem niet brachten. Zelfs de
insecten-wereld moest worden beschermd; reeds te lang had men die veronachtzaamd
en een vereeniging voor de bescherming van aardwormen, slakken en muskieten
moest zonder verwijl worden opgericht. Terzelfder tijd verschenen ook de ingewijden
in de homoeopathie, hydropathie, mesmerisme, phrenologie en de zonderlinge
theorieën aangaande de Christelijke wonderen. Daar waren er ook, die bepaalde
beroepen aanvielen, zooals dat van advokaat, koopman, fabrikant, geestelijke,
geleerde, of wel verklaarden, dat het huwelijk de bron der sociale misstanden was.
Anderen laakten de kerken en de openbare godsdienstige bijeenkomsten. En het
antinomianisme der eerste puriteinen met zijn tallooze vormen scheen zijn weerga
te hebben gevonden in den nieuwen hervormingsoogst. Het rusteloos, nauwgezet
critisch onderzoek drong zelfs door op een gebied, waar men 't niet had verwacht.
Wie gaf mij het geld, waarmee ik mijn jas heb gekocht? Waarom wordt de arbeid
van den ambtenaar en den koopman zoo onevenredig rijker beloond dan die van den
kruier en den houthakker? Ben ook ik niet een bevoorrecht wezen? Is er geen groot
verschil tusschen mijn lot en het uwe, mijn arme broeder, mijn arme zuster?’
Het getuigt van het kern-gezond-zijn van E m e r s o n 's geest, dat hij zich niet heeft
laten meesleepen door de geestvervoering dier opgewonden schare, maar integendeel
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alles heeft gedaan, om de beweging in de juiste richting te leiden. Hij wijst er zijn
medestrijders op, dat zij neigen tot eenzijdigheid en ziekelijke overdrijving. De
sociale kwestie, houdt hij hun voor, is allereerst een ethische kwestie: zonder een
zedelijke hernieuwing zal geen sociale mogelijk blijken. Elke hervorming moet toch
beginnen bij het individu. Hervorming van den mensch, van uw eigen innerlijken
mensch is de noodzakelijke voorwaarde voor elken socialen vooruitgang. Alleen
door een hoogere ontwikkeling der haar vormende elementen wordt de samenleving
volmaakter. Herzie u zelf!
‘Of één of twee of twintig fouten in ons maatschappelijk systeem worden verbeterd,
is niet van groot gewicht, maar wel, dat de mensch gezond van geest zij... De
maatschappij heeft er geen voordeel van, wanneer de mensch, voor hij zelf nog
herboren is, tracht de dingen om hem heen te herscheppen. Hij is in 't een of ander
overdreven braaf en wijs geworden, maar nalatig en bekrompen in al 't overige, en
huichelarij en ijdelheid is er vaak 't walgelijk gevolg van. Het is doelmatiger om in
de gemeenschap te blijven en deze in de beste richting te leiden, dan een aanval te
doen op 't kwaad door één ding te verbeteren, zonder evenwel dezen aanval te
ondersteunen door een totale hernieuwing. Men moet het leven leven naar hoogere
waarden.’
Maar hoezeer hij ook de buitensporigheden der transcendentalisten afkeurde en
betreurde, toch werd E m e r s o n 's sympathie met hun beweging niet minder. Ook
toen de hervormers in hun ijver het doel voorbij schoten, dacht hij er niet aan om,
gelijk B u r k e en Wo r d s w o r t h , tot de zijde van het behoud over te gaan, om te
trachten den ten deele ook door eigen woord verwekten stroom weer tot staan te
brengen. Trouwens ‘the distemper of enthusiasm, as Shaftesbury would have called
it, took a mild and harmless form in New-England.’ Immers het doel, waarop het
streven was gericht, was volstrekt geen omverwerping der bestaande sociale orde,
maar een altijd betrekkelijk onschuldige verwezenlijking van nieuwe
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idealen, een zedelijk reveille, dat waardeering, niet bestrijding verdiende.
Wat kenmerkend is voor de transcendentale beweging: haar streven naar eenvoud
en waarheid, haar hooge opvatting van den mensch en zijn bestemming, haar innige
liefde voor de natuur - dit alles heeft zijn schoonste en zuiverste uiting gevonden in
de werken van E m e r s o n . Deze zijn voor 't meerendeel essays, welke evenwel niets
- zoo min in deugden als in gebreken - gemeen hebben met die der Engelsche school,
welke toenmaals in M a c a u l e y haar meest eminenten en schitterenden
vertegenwoordiger bezat. De essays van E m e r s o n missen de machtige
welsprekendheid, het vermogen den lezer mee te sleepen, zijn aandacht tot het einde
gevangen te houden, de schittering van verluchting, de levendige
rhythmisch-vloeiende stijl, de oratorische gratie en overbruischende energie der, in
volle levenskracht op het papier geworpen schetsen van M a c a u l e y . Maar wat de
essays van den beroemden Britschen schrijver missen: diepte en oorspronkelijkheid
in denken en gevoelen, suggereerende, tot nadenken prikkelende gedachten, - dat
bezitten die van den Nieuw-Engelander in ruime, men zou bijna zeggen: in wel wat
te ruime mate. Hieraan is het zeker ten deele toe te schrijven, dat zij nooit zoo populair
zijn geworden als M a c a u l e y 's schetsen. Maar wat m.i. nog meer E m e r s o n 's
essays voor het groote publiek vrijwel ongenietbaar maakt, is het afgebrokene, het
onsamenhangende, dat den lezer reeds bij de eerste kennismaking hindert, het vaak
ontbreken van elk logisch verband tusschen twee opeenvolgende ideeën.
Zonder twijfel is dit gebrek gedeeltelijk te verklaren uit het feit, dat zijn geschriften
reeksen lezingen zijn. Immers het geschreven woord ontbeert de persoonlijkheid van
den redenaar, zijn toon en gebaren, zijn stemverheffing en houding. Dit gemis heeft
de schrijver te vergoeden door de rangschikking zijner woorden, door de volgorde
en opeenvolging, den vloeienden rhythmus van zijn zinnen: ‘Der Stil
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soll leben,’ naar N i e t z s c h e 's woord. E m e r s o n miste de gave, welke M a c a u l e y
zoo rijkelijk bezat: om het gesproken woord in het geschreven om te zetten, zonder
dat het effect maar eenigermate verloren gaat.
Meer nog evenwel dan aan haar oorspronkelijke bestemming, moet de gebrekkige
compositie van E m e r s o n 's essays aan zijn manier van arbeiden worden geweten.
E m e r s o n toch was gewoon de ideeën, die hem invielen bij zijn lectuur, gedurende
zijn gesprekken, op de wandeling en in uren van nadenken in een notitieboek, dat
hij altijd bij zich droeg, op te teekenen. Op deze wijze verzamelde hij tal van zinnen
en aanteekeningen, die, voor zoover zij betrekking hadden op een zelfde thema, zoo
goed en zoo kwaad als het ging, tot één geheel werden verwerkt. Over dit onderwerp
hield hij nu op verschillende plaatsen der Vereenigde Staten lezingen. En wanneer
hij er ten slotte toe besloot om zulk een ‘lecture’ tot een essay voor een zijner bundels
om te vormen, schrapte hij uit de toch al niet in zeer innigen samenhang staande
paragraphen alles wat niet tot de ideeën-rijkste zinnen behoorde. Geen wonder dus,
dat de eenheid van gedachtegang en het logisch verband maar al te dikwijls ontbreekt.
Bovendien had E m e r s o n , ik mag wel zeggen: de manie om elke gedachte zoo
gecon denseerd mogelijk te willen weergeven, haar tot een gevleugeld woord toe te
spitsen. Zoo geraakt dan de lezer uit 't centrum van het eene denkbeeld zonder eenigen
overgang in dat van het volgende en moet het verband tusschen beide - als het ten
minste bestaat! - zelf maar trachten te vinden. ‘Can you tell me,’ vroeg eens een der
hoorders, toen E m e r s o n een lezing hield, aan zijn buurman ‘what connection there
is between that last sentence and the one that went before, and what connection it all
has with Plato?’ ‘None my friend, save in God!’ - ‘Schoon als mozaiekwerk!’ Ik
geef dat gaarne toe. Maar het dient toch ook erkend, dat de lectuur van zulk een
schrijver uitermate vermoeiend is. Zou ook voor E m e r s o n de aphorismenvorm
niet wel zoo verkieslijk zijn geweest?
En toch bezitten de essays voor wie eenmaal aan E m e r -
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s o n 's schrijfwijze gewend is, een wonderlijke bekoorlijkheid. Zijn originaliteit, de
fijnheid van zijn opmerkingen, zijn tot nadenken prikkelende ideeën, zijn frissche
beeldspraak en pakkende vergelijkingen, zijn verrassende zinswendingen en scherpe
overgangen, de adel en verhevenheid van zijn geest, de ware klassieke humanitas,
die uit alles spreekt, - maken hem ons boven ieder ander schrijver sympathiek.
Over bijkans alle mogelijke onderwerpen heeft E m e r s o n geschreven: over
maatschappij en godsdienst, over kunst en letteren, over geschiedenis en de beteekenis
van groote mannen. Maar met de eeuwen-oude problemen der wijsbegeerte heeft hij
zich niet beziggehouden. Van een philosophisch stelsel is bij hem dan ook geen
sprake. Hij geloofde niet aan het nut van systemen-bouwen. Naar zijn meening was
het van veel grooter belang voor den mensch, dat hij een zuiver en oorspronkelijk
standpunt tegenover de wereld innam, dan dat hij een logisch-sluitend systeem bezat.
Hij wenschte ook niet zijn denkbeelden aan anderen op te dringen, maar tot activiteit,
tot dieper, intenser leven aan te sporen: ‘De mensch is endogenetisch en zijn
opvoeding is zijn ontplooiïng. De hulp, die anderen ons schenken, is mechanisch
vergeleken bij wat onze innerlijke natuur ons openbaart. Aldus te leeren is een genot
en het resultaat is blijvend... Alle geven is in strijd met de wereldwet.’
Slechts die schrijvers, die hun lezers leeren om zelfstandig te denken, hadden zijn
onverdeelde sympathie. Vandaar zijn vereering voor P l a t o , d.w.z. den Plato der
dialogen, niet den schepper der ideeënleer, of den auteur der Politeia.
Wil het mij derhalve gelukken, U een goed denkbeeld te geven van den denker
E m e r s o n , dan zal van elke systematische uiteenzetting dienen te worden afgezien.
Slechts het karakteristieke in zijn wereldbeschouwing wil ik onder uw aandacht
brengen.
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E m e r s o n behoort ongetwijfeld tot de vrijzinnigste religieuzen der vorige eeuw.
Opgeleid tot Unitarisch predikant heeft hij reeds ongeveer drie jaar na zijn beroeping
zijn ontslag genomen, ten gevolge van een geschil met zijn gemeente omtrent het
avondmaal (1832). Nadien is hij wel is waar nog enkele malen als prediker opgetreden
maar weldra dwong hem twijfel aangaande het al of niet geoorloofd zijn van het
gemeenschappelijk gebed om ook hiervan af te zien. Alleen het platform, verklaarde
hij, was een spreekgestoelte, waarop het vrijstond te zeggen, wat men dacht: ‘The
pulpit in our age centainly gives forth an obstructed and uncertain sound; and the
faith of those in it, if men of genius, may differ so much from that of those under it
as to embarrass the conscience of the speaker, because so much is attributed to him
from the fact of standing there’.
Elke kerk en elke kerkleer was Emerson onsympathiek. Een geloof dat op autoriteit
berust, meende hij, was geen geloof. Vandaar dat hij die over Christus nooit anders
dan met eerbied sprak, het kerkelijk Christendom zijn critiek niet heeft gespaard.
‘Ieder Stoïcijn was een Stoïcijn, maar waar in de Christenheid is er een Christen?’
Is niet het ware Christendom, d.i. het geloof van Christus in 's menschen oneindigheid
verloren gegaan? Is 't niet, zoo klaagt hij, van een vereering der Wereldziel tot een
Christus-cultus geworden? Ja, zoo diep is men gevallen, dat een daad waardig wordt
geoordeeld niet om haar harmonie met de ethische wetten, maar omdat Christus haar
beval! ‘Als we aannamen wat het eerste catechetisch onderwijs velen wilde
wijsmaken, zouden zelfs eerlijkheid en zelfverloochening niets dan schitterende
zonden zijn, als zij den Christennaam niet droegen.’ ‘Welk een wreede
onrechtvaardigheid is dit tegenover die Wet, de blijdschap der gansche aarde, die
alleen de gedachte geliefd en rijk kan maken, die Wet wier ijzeren zekerheid de banen
der planeten armelijk navolgen, dat zij wordt geparodieerd en onderschat, bezoedeld
en bevuild en in geen enkel woord zuiver gearticuleerd’.
De godsdienst toont niet meer mannelijken moed, laat
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staan heiligen geest. Het gebed is niet meer een beschouwing der aardsche dingen
van een hooger gezichtspunt uit, geen verheerlijking van God, maar een bidden om,
een omzien naar vreemde hulp, opdat een egoïstisch doel worde bereikt. Zulk een
gebed is blasphemie: ‘Een mensch, die zich één voelt met God, zal niet smeeken om
't een of ander. Hij zal een gebed erkennen in elke daad. Het gebed van den landman,
knielend op zijn veld om te maaien, het gebed van den roeier knielend bij iederen
slag zijner riemen, - dat zijn ware gebeden, welke door de gansche natuur heen
worden vernomen.’
Geen geloof wordt meer in de kerken verkondigd; niet meer uitgesproken de zede
wet, zoodat de mensch zich veredeld voelt en zich bewust wordt van den adel van
zijn afkomst. De prediker kan geen levensbrood schenken aan de schare, omdat hij
het leven niet in waarheid vermag om te zetten, zijn woord slechts bestaat uit
gemeenplaatsen - eens een uitgelezen kreet, die in een oogenblik van vrome
aandoening uitbarstte uit een verslagen of jubelende ziel. De prediking komt uit het
geheugen, niet uit de ziel; en het geloof, zóó verkondigd, kan den mensch niet bekoren.
‘De geest alleen kan leeren. Geen profaan man, geen wellusteling, geen leugenaar,
geen slaaf kan leeren, maar alleen hij kan geven, die heeft; alleen hij kan scheppen,
die is. Alleen de man in wien de ziel nederdaalt, door wien de ziel spreekt, kan
anderen leeren. Moed, vroomheid, liefde, wijsheid kunnen leeren, en iedereen kan
zijn deur ontsluiten voor deze engelen en zij zullen hem de gave der talen brengen.
Maar de man die wenscht te spreken naar wat in boeken staat, naar het voorschrift
van synoden, naar wat de mode gebiedt en het eigenbelang beveelt, die man wauwelt.
Hij houde den mond!’
Het gebrek aan oorspronkelijkheid, aan zelfvertrouwen, dat E m e r s o n overal in
't leven zijner tijdgenooten opmerkte, achtte hij ook de oorzaak van het verval van
den godsdienst. De kennis omtrent de goddelijke dingen en de ethische waarden kan
niet uit de tweede hand worden ontvangen: het godsdienstig en het zedelijk gevoel
is een intuïtie.
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‘De betrekkingen tusschen de ziel en den goddelijken geest zijn zoo rein, dat elke
poging om een bemiddeling tusschen beide in te schuiven een profanatie schijnt.
Wanneer God spreekt, moet Hij ons niet slechts één ding, maar alles openbaren, moet
Hij de wereld vervullen van Zijn stem, moet Hij licht, natuur, tijd, zielen uitstrooien
uit het centrum van de aanwezige gedachte, nieuw scheppen de Wereld en een
nieuwen eersten dag. Waar ook de eenvoudige ziel de goddelijke wijsheid ontvangt,
daar verdwijnt het oude - middelen, leeraars, boeken, texten, tempels vallen; het
oogenblik omvat het leven, en verleden en toekomst smelten samen in het moment
dat is. Alles wordt geheiligd door deze betrekking. Het wezen van alle dingen wordt
geopenbaard door wat het verwekte; en in 't al-omvattend wonder verdwijnen de
kleine, bijzondere wonderen. Wanneer daarom een mensch voorgeeft van God kennis
te hebben en te spreken, maar u terugvoert tot de spreekwijze van een of ander oud
volk, terug in een anderen tijd, in een andere wereld, dan geloof hem niet!’
Het is de roeping van den prediker aan te toonen, dat God is, Sy niet was, dat hij
spreekt, niet sprak. Wanneer de mensch God niet zoekt in zijn innerste, maar in de
kerk of in heilige boeken, dan verwijdert hij zich steeds meer van zijn God, totdat
hij tenslotte nauwelijks meer kan gelooven, dat er iets goddelijks in hem is. En kan
grooter ramp de gemeenschap treffen dan dit verlies van 't geloof in den adel van
den mensch? Dreigt dan niet alles te vervallen, kerk en staat, kunst en letteren, het
gansche, rijke leven ? ‘De leer der inspiratie gaat te loor, wonderen, profetie, poëzie,
het ideale, het heilige leven bestaan enkel als oude geschiedenis; zij leven niet in het
geloof, niet in de aspiraties van het tegenwoordige geslacht en schijnen belachelijk,
als zij worden verkondigd’.
Nooit was de behoefte aan een nieuwe inspiratie grooter dan nu. ‘De menschen
spreken van de openbaring als iets uit het grijs verleden, als ware God dood.’ Maar
de bron der inspiratie vloeit nog altijd. ‘Elk onzer wordt door een gids geleid en wie
in stilte luistert, zal het rechte woord
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vernemen. Doch wil iemand weten, wat de groote God spreekt, hij ga in zijn
binnenkamer en sluite de deur naar Jezus' woord; hij luistere met aandacht naar
zichzelf.... En God zal hem als met zijn vleugelen bedekken. Hij zal de openbaring
van natuur en geest verstaan: deze, dat de Allerhoogste in hem woont.’
Ziet, dit was het groote in Christus, dat hij het heerlijk geheimnis der ziel, de
waarachtige grootheid van den mensch heeft erkend en gewaardeerd, dat hij waar is
geweest tegenover het goddelijke in ons:
‘Christus behoorde tot het echte ras der profeten. Hij zag met open oog het mysterie
der ziel. Bekoord door haar strenge harmonie, verrukt door haar schoonheid, leefde
en bewoog hij zich daarin. Hij alleen in alle eeuwen waardeerde de grootheid van
den mensch. Eén man was waar tegenover hetgeen in u en in mij is. Hij zag, dat God
zich belichaamt in den mensch en altijd van nieuws voortgaat zijn wereld in bezit te
nemen. Hij zeide in den jubelzang van verheven emotie: ‘Ik ben goddelijk. Door mij
werkt God, door mij spreekt God. Wenscht gij God te zien, zie mij of zie u zelf, als
gij ook denkt, gelijk ik nu denk.’
‘Doch welk een verdraaiïng onderging deze gedachte in de volgende eeuwen! Er
is geen redewaarheid, die er tegen kan door het alledaagsche proza te worden
geleeraard. De dogmatiek ving dit hooglied van 's dichters lippen op en zei alras:
‘Dit was J a h w e uit den hemel nedergedaald. Ik zal u dooden, als gij zegt dat hij
een mensch was.’ De eigenaardigheden van zijn taal en de zinnebeelden zijner
zegswijze hebben de plaats van zijn waarheid ingenomen, en kerken zijn gebouwd,
niet op zijn beginselen, maar op zijn tropische figuren. Het Christendom werd een
mythe, gelijk het dichterlijk onderricht van Griekenland en Egypte weleer. Hij sprak
van wonderen, want hij voelde, dat 's menschen leven één wonder was en alles wat
de mensch doet, en hij wist dat deze dagelijksche wonderen toenemen als het karakter
hooger stijgt. Maar het woord Wonder, zooals het door de Christelijke kerk wordt
uitgesproken, geeft een valschen indruk, het beteekent Monster. Het is
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niet één met de bloeiende klaver en den vallenden regen. Hij wilde eerbied voor
M o z e s en de profeten, maar geen ziekelijk verlangen om hunne primitieve
openbaringen uit te strekken tot den tijd en de menschen van heden, tot de eeuwige
openbaring in het hart. Zoo was hij een waar mensch. Tot het inzicht gekomen, dat
de wet in ons gebiedend is, wilde hij niet toestaan, dat een ander haar iets voorschreef.
Stoutweg, met hart en hand en leven ontleende hij haar aan God. Zoo is hij, naar ik
meen, de eenige ziel in de historie, die de waarde van den mensch heeft beseft’.
Maar als den eenig-waren, als den finalen godsdienst kon E m e r s o n het
Christendom niet erkennen. Betere boeken dan de Bijbel zullen worden geschreven.
Grootere verlossers dan Jezus zullen komen. Hoe kan ooit iemand de laatste gezant
zijn van den levenden God? ‘Er is geen man denkbaar, die voor eeuwig onze behoeften
kan bevredigen. De menschelijke geest kan niet aan banden worden gelegd door
iemand, die grenzen zou willen aanwijzen voor het onbegrensde, het oneindige.’
Eens zal ook voor Christus de dag komen, dat een edeler profeet hem zal
verdringen. Dan zal, terwijl zijn leer verdwijnt, het eeuwig-ware in zijn prediking
blijven. Want ook deze grootste der grooten was niet onfeilbaar. E m e r s o n
verwachtte een nieuwen, een Germaanschen Messias, dien God verschuldigd was
aan de menschen.
‘Ik zie uit naar het uur, waarin de hoogste schoonheid, die de zielen dier Oostersche
menschen en vooral dier Hebreërs verrukte, en door hunne lippen orakelen sprak tot
alle tijden, ook in het Westen spreken zal. De Hebreeuwsche en Grieksche geschriften
bevatten onsterfelijke spreuken, die voor millioenen levensbrood zijn geweest. Maar
zij hebben geen epische volledigheid; zij zijn fragmentarisch en bevredigen het
denken niet altijd. Ik zie uit naar dien nieuwen leeraar, die deze blinkende wetten
zoo zal doortrekken, dat zij een volkomen geheel worden, die hun volledige
schoonheid afgerond zal doen zien, die de wereld zal zien als den spiegel der ziel,
die de eenheid van de
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wet der zwaartekracht met die der reinheid des harten te aanschouwen zal geven, die
zal aantoonen, dat het ‘Gij moet’, dat plicht één is met Wetenschap, met Schoonheid
en met Vreugde.’
Een nieuwe religie, een nieuwe leer omtrent het goddelijke zal komen, in den
beginne zonder aanzien, arm en naakt als het kindeke in die wieg te Bethlehem. Want
haar komst zullen geen bazuinen, schalmeien en harpen den volkeren verkondigen.
Maar zij zal hemel en aarde hebben tot haar gebinte, de wetenschap tot zinnebeeld
en verluchting. En poëzie en muziek, schilder- en beeldhouwkunst zullen haar
dienaressen zijn. Tot grondslag zal haar worden de ethiek: ‘De geslachten, die na
ons komen, zullen God zien in de ethische wetten. De eeuwig scheppende en
besturende kracht is zelve zedelijkheid en ideaal. Een zedelijk leven is niet iets,
waartoe we gedreven moeten worden. Het is de eenige reden van ons bestaan.
Zedelijkheid is het middelpunt, de oorzaak van de schepping, en van het voortbestaan
der wereld. Zedelijkheid is de zelfbewuste erkenning van de wereldziel als
voortdurende geleidster van eigen geest, hart en ziel.’
Er is onder de ideeën van E m e r s o n één, die we wel de fundamenteele van zijn
levensleer, zijn a-priori mogen noemen, omdat toch zijn andere denkbeelden met
haar in nauw verband staan, in haar ook haar rechtvaardiging vinden: de idee der
wereldziel.
Als zoo menig ander denker is E m e r s o n door het streven zijne Godsidee in
overeenstemming te brengen met wat de wetenschap leert, tot een pantheïstische
wereldbeschouwing gekomen. Want de man der wetenschap, welke overal de
noodzakelijke opeenvolging en het logisch verband der verschijnselen tracht op te
sporen, kan niet aanvaarden hetgeen de Christelijke kerk leert aangaande een God,
die staat buiten en boven de wereld, eens door hem geschapen, en die nu naar
willekeur ingrijpt in den loop der dingen. Maar evenmin kan de religieuze mensch
vrede
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hebben met de voorstelling van het Dëisme, dat God werkeloos zou neerzitten op de
heuvelen sinds den eersten Sabbathdag, zonder zich meer te bekommeren om de
zelfstandig-haar-gang-gaande wereld, genietend zijn macht en majesteit. Zoo schiep
dan de wetenschappelijk-religieuze mensch zich een nieuwe Godsidee, welke, wel
vereenigbaar met de veranderde beschouwing der dingen en de wetten, die het heelal
beheerschen, eveneens aan zijn behoefte om te gelooven voldeed. Hij dacht zich God
niet meer als een wezen dat staat buiten en vreemd tegenover de wereld, welke hij
eens schiep, gelijk de kunstenaar schept zijn kunstwerk, maar als één met de
schepping, als doordringend al wat is en wordt, als het geestelijk principe aller dingen:
God leeft in alles en alles leeft in God.
Dat deze pantheïstische beschouwing voor velen niet ‘der Weisheit letzter Schluss’
is, kan u niet onbekend zijn. Beide, het theïsme en het pantheïsme zijn eenzijdig.
Beide hebben de fout niet vermeden van de tegenstelling. tusschen subject en object
tot in het absolute te verlengen. Want de God van het pantheïsme is niet anders dan
een vergroot object, gelijk die van het theïsme niet anders dan een vergroot subject
was. En het noodzakelijk gevolg van dit verkeerde uitgangspunt is, dat voor het
subject in de pantheïstische wereldbeschouwing geen plaats meer is, dat de denker
het subject brengend onder de objectieve wereld, het individueele zijn vernietigt1).
Ook onze Nieuw-Engelander is tot deze logische consequentie van het pantheïsme
gekomen.
E m e r s o n leert van een Wereldziel, onbeschrijfbaar en ontastbaar, uit wie al wat
is, alle verschijnselen voortkomen; die het al doordringt en onderhoudt; die overal
werkzaam is, in iederen zonnestraal, in elk golfje van den plas; het eeuwig-Eene, in
welke het ik en het niet-ik hun eenheid vinden: ‘Het zien en het geziene, de waarnemer
en het waargenomene, het subject en het object zijn één. Geen vleugeldeur, geen
muur, geen tusschenschot bestaat

1) Dr.J.D. B i e r e n s d e H a a n , ‘Wijsgeerige Studiën’.
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er ergens in de natuur; maar één zelfde bloed stroomt on-onderbroken in eindloozen
kringloop door alle menschen, gelijk het water der aardbol feitelijk slechts één groote
zee, en welbeschouwd, zijn vloed één getij is.’
Door de wereldziel bestaat er een onverbreekbare samenhang tusschen alle dingen,
wordt de veelheid der verschijnselen tot één groot, levend geheel. Natuur en mensch
zijn de werktuigen in de hand van den Wereldgeest, welke door hen streeft tot hooger
Zijn. Zoo toont ons dan de ontwikkelingsgeschiedenis van het universum een steeds
omhooggaande evolutie der ziel door 't medium der materie, door een oneindige
verscheidenheid van vormen, welke nu haar hoogtepunt heeft bereikt in den mensch.
‘A subtle chain of countless rings
The next unto the farthest brings;
The eye reads omens where it goes,
And speaks all languages the rose;
And, striving to be man, the worm
Mounts through all the spires of form.’

Wat E m e r s o n hier zegt, is wonder-wel in harmonie met de moderne
evolutie-theorie. Er zijn dan ook schrijvers geweest, die in hem een voorlooper van
D a r w i n hebben begroet, die beweerd hebben, dat hij als bij intuïtie diens komende
theorie heeft erkend. De ontwikkelingsidee bestond echter reeds lang vóór D a r w i n .
De groote verdienste van den Britschen natuurvorscher is, dat hij een zuiver
wetenschappelijke hypothese heeft opgesteld omtrent de voorwaarden waaronder en
de wijze waarop nieuwe vormen zich ontwikkelen. Maar bovendien sluit bij
E m e r s o n het evolutie-denkbeeld nog meer in zich dan bij D a r w i n , dit n.1.: dat
een eindelijk doel bestaat, de volmaking der Wereldziel, waarheen alle streving leidt.
De idee der wereldziel is dan de fundamenteele gedachte van E m e r s o n 's levensleer.
Zijn beschouwing der historie als de openbaring der activiteit van ‘that one Mind
common to all individual men’; zijn theorie omtrent
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de beteekenis der eminente persoonlijkheden; de liefde voor de natuur, waarvan
overal in zijn werken, bovenal in de essay ‘on Nature’ en zijn gedichten, bewijzen
zijn te vinden; en ten slotte zijn individualisme en optimisme, het heeft alles tot
fundament de conceptie dier 't al doordringende wereldziel. En dit, meen ik, moet
worden erkend: een denker, wiens denken van deze idee is doordrongen, moet
noodzakelijk tot die uitkomsten komen, waartoe E m e r s o n kwam.
Het zijn zijn individualisme en zijn optimisme, die als het meest karakteristieke
in zijn prediking, hier nog dienen te worden besproken.
Innig modern is toch E m e r s o n ! Dat blijkt weer duidelijk uit de hooge plaats en
bestemming welke hij den mensch in de schepping toekent. De natuur, geeft hij toe,
is heerlijk als het schoonste kunstwerk, en machtig en veredelend is de invloed, die
van haar uitgaat. Maar zou zij niet daarom ons zoo verheven en majestueus schijnen,
zooveel grootscher en reiner dan wij, kleine menschenkinderen, omdat wij gevallen
zijn. Zouden we tegen haar op-blikken, als ons leven werd geleefd met de ware
energie; de goddelijke aanleg, de adel der ziel doorschitterde uit ons denken en uit
onze daad? Want de mensch is van de hoogste afkomst en zijn wezen kent geen
grenzen! Hij is geboren tot het goede en volmaakte: ‘We are born loyal’. ‘Het
wel-geboren kind zijn alle deugden van nature eigen; het behoeft ze niet met moeite
aan te leeren - spreek tot het hart van den mensch en hij wordt een zedelijk wezen.
- Wij zijn op verschillende tijden van een ander gevoelen, maar in den grond staan
we toch steeds aan de zijde der waarheid. - De natuur-geschiedenis van den mensch
is nooit geschreven, maar hij laat alles verre achter zich, wat men van hem heeft
gezegd.’
In zijn beschouwing van den mensch heeft E m e r s o n , gelijk ge opmerkt, zich
geheel vrij gemaakt van de oude leer der puriteinen. Immers de oude moraal leert
van
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de ‘volstrekte verdorvenheid’ der menschelijke natuur. Bij haar is de mensch een
absoluut negatief wezen, ‘ganschelijk onbekwaam tot eenig goed, en geneigd tot alle
kwaad’, een zondaar, die altijd weer wil het kwade en alleen door het geloof in den
Christus tot zaligheid kan komen, alleen door hulp van buiten gered kan worden. De
‘Pilgrim's Progress’ van ?B u n y a n is van deze puriteinsche levensopvatting het
‘imperishable monument.’1) Het grootsche denkbeeld van het rijk-begaafde, krachtige
en zedelijke individu ging het bevattingsvermogen dier tijden te boven!
Maar door de moderne ethiek is den mensch de plaats in de schepping toegekend,
waarop hij recht heeft krachtens zijn goddelijke natuur. De mensch is bij haar niet
meer negatief, wordt niet weggerukt ondanks zichzelf van het lage. Een zedelijk
leven is niet iets, waartoe hij moet worden gedreven door het ingrijpen van een
bovenaardsche macht; maar zedelijkheid is de essentie van zijn wezen. Juist in wat
de Calvinisten het zonde-besef noemden, d.w.z. het inzicht dat het leven niet is, wat
het wezen moest, vindt zij de aanduiding van de goddelijke kern, die in elk individu
aanwezig is: ‘We stemmen toe, dat ons menschelijk leven armzalig is. Maar hoe
weten we, dat dit zoo is? Vanwaar komt dat gevoel van onbehaaglijkheid, dat oude
onbevredigd-zijn? Wat is dat algemeen gevoel van onbekwaamheid, dat besef dat er
iets aan ons leven ontbreekt, anders dan de zachte wenk der ziel, die het hoogste van
ons eischt.’
Zoo wordt dan het leven van den modernen mensch tot een oneindig streven naar
het absolute, naar de eeuwige schoonheid en moraliteit. In plaats van in stille berusting
en vrome overgave vindt hij de hoogste wijsheid veeleer in een energiek, zelfbewust
streven naar een ideaal.
In hooge mate actief is dus de enkeling in de moderne wereldbeschouwing. Hij
wordt niet meer geleefd, is niet onmachtig toeschouwer van het leven, dat feitelijk
buiten zijn willen omgaat, maar leeft uit eigen krachten. Invloe-

1) J.A. F r o u d e . ‘Bunyan’ p. 132.
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den van buiten mogen op hem inwerken, - dwingende noodzaken behoeven ze voor
hem niet te zijn. Het innerlijk ik van den intens-levenden, modernen mensch is het
ten slotte altijd, dat reageerende op die prikkels ze omvormt tot energieke
levensuitingen. Zoo leidt dan de organische wereldbeschouwing tot een ethisch
individualisme, zooals we dat zoo frisch uitgedrukt vinden bij E m e r s o n .
E m e r s o n was te zeer kind van zijn tijd dan dat hij niet voor de vrijmaking van het
individu zou hebben gestreden, niet zou getuigd hebben van zijn onbeperkt vertrouwen
in de individueele kracht: ‘Welkom aan Goden en menschen is immermeer de mensch,
die zich zelf helpt - slechts wanneer iemand alle vreemde hulp van zich wijst en
alleen staat, zie ik hem sterk en zegevierend. Wie weet, dat alle kracht aangeboren
is, dat hij zwak is, omdat hij het goede buiten zichzelf heeft gezocht en nadat hij dit
heeft erkend, zich voortaan toebetrouwd aan zijn eigen gedachten, richt zich weer
op, staat op de beenen, beheerscht zijn ledematen en brengt wonderen tot stand,
evenals ook iemand sterker is, wanneer hij op zijn voeten, dan wanneer hij op zijn
hoofd staat.’
E m e r s o n verwachtte alles voor de toekomst van de ontwikkeling der nog latente
geestelijke krachten in het individu. Zal de menschheid tot hooger cultuur komen,
dan is dit alleen mogelijk bij 't besluit van den enkeling om zijn leven moedig en
waardig te leven, om de wereld te trachten te zien met eigen oogen en niet door den
verweerden bril der vaderen, om zich zelfstandig te betoonen in denken, gevoelen
en handelen, volgend zijn innerlijkste ingevingen. Dat toch weder een Stoïcijn op
aarde verscheen om de menschen de rijke hulpbronnen in hen te doen erkennen, om
ons te overtuigen, dat wij geen zwakkelingen, maar vrij kunnen en moeten zijn: We
zijn wijzer dan we gelooven. Vertrouw op u zelf en schaam er u voor medelijden te
wekken. Navolgen is zelfmoord. De kracht, die in u rust, is nieuw in de natuur en
niemand kan voorspellen,
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wat gij kunt tot stand brengen, voor gij het beproefd hebt. Geloof aan uw eigen
gedachten en doe, wat uw innerste u ingeeft, - wie we eeren als de grootsten onder
de menschen, die zijn geweest, deden niet anders! ‘Wanneer iemand met hart en ziel
aan iets heeft gewerkt en zijn best heeft gedaan, gevoelt hij zich verlicht en opgewekt.
Maar wat hij niet alzoo heeft gedaan zal hem onbevredigd laten. Het is een
verlost-worden, dat niet verlost. Bij zijn streven begeeft hem zijn talent, geen muze
steunt hem meer, voor hem komt er geen uitkomst, voor hem is er geen hoop!
Vertrouw op u-zelf !’
Ieder moet voor zichzelf uitmaken, wat zijn plicht is, wat hij moet zeggen en doen,
onbekommerd om wat de menschen bazelen. Tot den standaard van deugd, die in
het maatschappelijk leven geldt, verheffen we ons gemakkelijk. Maar wie een man
zijn wil, moet zich niet aan de overgeleverde waarden onderwerpen. ‘Ten slotte is
niets heilig dan het ongerept-zijn van uw eigen geest. Geen wet kan mij heilig zijn
dan die van mijn wezen. Goed en kwaad zijn namen, die men gemakkelijk aan dit
of dat kan toekennen. Recht is alleen wat is overeenkomstig mijn zielsgesteldheid,
onrecht slechts wat met haar in strijd is.
Maar - zult ge vragen - wat is de grond, waarop dat machtig vertrouwen in 's menschen
instincten, in zijn ‘aboriginal Self’ berust? Wie geeft de zekerheid, dat die intuïtie
aan welke we, volgens E m e r s o n , gehoor moeten schenken, onfeilbaar is, de
absolute ethische waarden openbaart? Wien of wat vertrouwt men feitelijk, wanneer
men zichzelf vertrouwt?
Hier nu vinden we het verband tusschen E m e r s o n 's individualisme en zijn idee
der Wereldziel. In den mensch, zegt hij, leeft de ziel van 't Al, het wijze Zwijgen, de
Wereldschoonheid waarmee alwat is in onverbreekbaren samenhang staat, het
Eeuwig-Eene, waaruit al 't individueele is voortgekomen en waartoe 't zal weerkeeren,
en dat er steeds naar streeft om over te gaan in ons denken en handelen
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en wijsheid, zedelijkheid, en schoonheid te worden. Want ‘gelijk er zich geen scherm
of zoldering bevindt tusschen onze hoofden en den eindeloozen hemel, zoo is er ook
geen grenspaal of wal in de ziel, waar de mensch, de werking, ophoudt en God, de
oorzaak, begint. De scheidsmuren zijn verwijderd. Wij liggen aan de eene zijde open
voor de diepte der geestelijke natuur, voor de attributen der Godheid.
Rechtvaardigheid erkennen we en Liefde en Vrijheid en Kracht. Nooit verhief de
mensch zich boven haar, maar hoog verheffen zij zich boven ons en dat 't meest in
die oogenblikken, waarin ons eigenbelang ons tracht te verleiden om haar te
schenden.’
Zooals de aarde rust in de armen der atmospheer, zoo rusten ook wij in den
oneindigen Geest, wiens orgaan en incarnatie wij zijn. Wanneer wij erkennen, dat
iets waar en goed is, komt dat besef niet uit ons zelf voort, maar zijn we alleen het
medium, waardoor zijn stralen gaan. Indien we slechts op de invallende ideeën niet
trachten invloed te oefenen, maar ze volstrekt objectief tot uiting brengen, dan zullen
we de waarheid en schoonheid aanschouwen en uitspreken. ‘For the Maker of all
things and all persons stands behind us and cast his dread omniscience through us
over things.’
In stille, plechtige oogenblikken, wanneer de ziel opengaat, dan daalt het Eeuwige
in den mensch neer. Dan komt over hem een gevoel van begeesterd-zijn, van ekstase,
van verrukking en ontzag. Een siddering gaat door dien mensch, dien het goddelijke
doordringt, - een siddering, welke rechtstreeks voortkomt uit het hart der Natuur.
Een tendens tot waanzin, tot ν ουσιαζ ειν, begeleidt steeds dit instroomen van het
religieuze gevoel, als ware 't goddelijk Licht te sterk, te verblindend voor de oogen.
Wanneer de eeuwige Waarheid en Schoonheid zich openbaart, dan wordt de mensch
verheven, hoog boven ruimte en tijd; en verleden en toekomst, 't hier en 't daar
schrompelen ineen tot niets. Want ‘de ziel ziet steeds vooruit, schept een wereld vóór
zich, laat werelden achter zich. Zij kent geen tijd noch ritus, noch personen, noch
bizonderheden noch
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menschen. De ziel kent alleen de ziel; het weefsel der gebeurtenissen is slechts het
golvend kleed, dat haar omhult.’
De openbaring van het wezen aller dingen is de hoogste gebeurtenis in de natuur.
Maar slechts op één voorwaarde kan de goddelijke kracht instroomen in den enkeling,
namelijk op de voorwaarde van volkomen overgave, van een onbepaald bereid-zijn
alles aan haar te offeren, wat eindig is. De ziel moet eenvoudig zijn en waar, niet
begeerig naar de bewondering der menigte of de geneugten der aarde. Hij moet
breken met al het traditioneele, met alle rhetoriek. Eerst dan vermag God zijn hart
door Zijn tegenwoordigheid in vlam te zetten:
‘Groot is de ziel en eenvoudig. Zij vleit niet, zij volgt niet na, zij beroept zich nooit
op anderen. Zij gelooft in zichzelve.... De ziel geeft zich onvermengd, oorspronkelijk
en Rein aan den Eenzame, In-zich-zelf-rustende, en Reine, die dan blijde in haar
woont, door haar leidt en spreekt. Dan is zij opgewekt, jong en vlug. Zij is niet wijs,
maar door-ziet alle dingen. Zij kan niet vroom genoemd worden, maar haar naam is
onschuld. Zij noemt het licht het hare en voelt, dat het gras groeit en de steen valt
volgens een wet, die ondergeschikt is aan en afhankelijk van haar wezen. Ziet, spreekt
zij, ik ben geboren uit den grooten, al-omvattenden Geest. Ik, het onvolmaakte,
aanbid mijn eigen Volmaaktheid. Op de een of andere wijze ontvang ik uit de Groote
Ziel en daardoor vermag ik de zon en de sterren te overzien en te erkennen, dat ze
slechts toevalligheden en gevolgen zijn, die veranderen en voorbijgaan. Meer en
meer treden de golven van het Eeuwige in mij in en mijn aanschouwingen en
handelingen worden menschelijk en objectief. Zoo kom ik dan te leven in onsterfelijke
gedachten en te handelen met onsterfelijke krachten. Aldus de Ziel vereerend en
erkennend, gelijk de ouden zeiden, dat ‘haar schoonheid oneindig is,’ zal de mensch
leeren inzien, dat de wereld één voortdurend wonder is, dat de ziel schept, en zal hij
zich minder verbaasd toonen over op zich-zelf-staande wonderen.
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Hij zal gaan inzien, dat er geen profane geschiedenis bestaat, maar alle geschiedenis
heilig is, dat het universum zich afbeeldt in één atoom, in één tijdsmoment. Hij zal
niet langer een bont leven weven van reepjes en lapjes, maar een leven leven van
goddelijke eenheid. Hij zal zich voortaan verre houden van al wat laag en frivool is,
en tevreden zijn met elke plaats en elk werk waartoe hij wordt geroepen. Hij zal zich
niet bezorgd maken over den dag van morgen, sterk door dàt vertrouwen, dat God
met zich draagt en zoo reeds de gansche toekomst heeft op den bodem van zijn hart.’
Moeielijk is het ongetwijfeld naar zulk een ethiek te leven. E m e r s o n zag dit
zeer wel in: ‘Er dient iets goddelijks te zijn in dien mensch, die alle gewone,
menschelijke motieven heeft verworpen en het heeft gewaagd zijn eigen meester te
worden. Hoog moet zijn hart zijn, trouw zijn wil, helder zijn inzicht, dat hijzelf in
waarheid voor zich zij leer, gemeenschap en wet, dat een eenvoudig voornemen voor
hem even dwingend-krachtig zij als de ijzeren noodzakelijkheid voor anderen.’ En
elders: ‘Om uw nonconformiteit geeselt de wereld u met haar misnoegen. De
gemeenschap is overal verbonden tegen de manlijkheid van elk harer leden... Haar
gezochtste deugd is conformiteit. Zelfstandigheid haat zij.’
Den ethisch-vrijen, zelfstandigen mensch zal het gaan als den jager - in O l i v e
S c h r e i n e r 's heerlijke parabel - die was uitgegaan om den schoonen, witten vogel
der Waarheid te zoeken. Hoonen en steenigen zullen hem de menschen. En alleen
zal hij moeten beklimmen hooge rotsen, met eigen hand zich banen een moeielijken
weg: ‘Als het goede u nabij is, als gij vitaliteit in u hebt, dan gaat uw tocht niet langs
oude, bekende paden. Dan zult ge geen voetstappen van anderen onderscheiden, geen
menschen aangezicht zult ge zien, geen naam zult ge hooren. De weg, de gedachte,
het goede zal volstrekt vreemd en nieuw zijn. Het zal voorbeeld en ondervinding
buitensluiten. Uw weg voert van, niet naar de menschen. Vrees en hoop reiken niet
tot u op. In het moment der visie gevoelen we niets,
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wat dankbaarheid noch wat eigenlijk vreugde genoemd kan worden.’
Het innig verband, dat er bestaat tusschen zijn individualisme en zijn pantheïstische
denkbeelden, maar ook zijn vrije, ruime blik op wereld en leven, heeft E m e r s o n
er voor behoed om te vervallen in die te excessieve vereering van de vermogens van
den enkeling en die blindheid voor den innigen samenhang van het individu -, zelfs
het rijkst begaafde - en de massa, welke we bij N i e t z s c h e vinden1). Zooals in
ouden tijd de Stoïcijnen - met wie hij eveneens in andere opzichten overeenkomst
vertoont -, kwam ook onze Nieuw-Engelander door de idee der wereldziel tot de
conceptie der algemeene broederschap der menschen. In de oogen van een panthëist
kan trouwens de maatschappij wel moeielijk iets anders dan één levend geheel
schijnen en zeker niet gelijk staan met een verzameling van los-vanelkaar-staande,
onderling-onafhankelijke mensch-atomen. We vinden dan ook in zijn geschriften
telkenmale bewijzen er voor, dat E m e r s o n het moderne denkbeeld der
belangen-eenheid en wederkeerige afhankelijkheid der individuen heeft aanvaard.
Wij kunnen, zegt hij, de gemeenschap niet ontberen: ‘We have social strengths’
‘All are needed by each one;
Nothing is fair or good alone.’

Ook de grootste man is ontzaggelijk veel verschuldigd aan de gemeenschap, waarin
hij leefde en zou zonder haar nooit zijn geworden, tot wat hij is geweest. Want het
genie behoeft een contact met andere, minder hoogstaande individuen, om de ideëen,
die in hem leven, tot zuivere uiting te kunnen brengen: ‘We winnen gelijkelijk, of
we ontvangen dan wel mededeelen. Menschen, die ervaren zijn op 't zelfde gebied,
blijven niet lang het nuttigst gezelschap voor elkaar. Maar breng bij elk een intelligent

1) Cf mijn artikel ‘Over individu en massa als factoren in de ontwikkelingsgeschiedenis der
beschaving’ in de XXste Eeuw, Nov. 1907.
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persoon, maar met grondige kennis omtrent andere dingen en het is, alsof ge water
uit een meer laat vloeien, door het in verbinding te brengen met een lager gelegen
bassin. Het schijnt een mechanisch voordeel en een weldaad is het voor hen beiden,
daar zij toch nu hun eigen gedachten voor zich-zelve kunnen uitbeelden.’
Feitelijk bezit volgens E m e r s o n de enkeling geen zelfstandig bestaan. De kracht,
waarmee hij handelt, is niet de zijne, maar een deel der Wereldkracht. Van de groote
mannen zegt hij: ‘The power which they communicate is not theirs. When we are
exalted by ideas, we do not owe this to Plato, but to the idea, to which also P l a t o
was debtor.’ De mensch is slechts een symbool, een openbaring van het Eeuwige:
‘Alles Vergängliche ist nur ein Grleichnis.’
Zoo mist dan E m e r s o n 's individualisme alles wat maar eenigszins naar egoïsme
zweemt. Wanneer het individu naar zelfzuchtige doeleinden streeft, meent hij veeleer,
verliest het zijn natuurlijke kracht en helderziendheid: ‘Als het individu iets op zich
zelf wil zijn, wordt zijn intellect blind en zijn wil zwak.’
Wat E m e r s o n hier zegt, doet ons denken aan hetgeen T ü r c k voor korten tijd
in zijn boek ‘Der geniale Mensch’ heeft uitgesproken. Ook T ü r c k meent dat de
zelfzucht de menschen zwak en blind maakt. Alleen wie zonder eenig zelfzuchtig
oogmerk de wereld aanziet, zonder eenige egoïstische bijbedoeling handelt, kan de
waarheid en schoonheid in de schepping erkennen, zal groote dingen tot stand kunnen
brengen.
Vooral in de essay ‘Heroïsm’ vinden we ideeën die T ü r c k uit het hart moeten
zijn gegrepen. Zoo lezen we daar:
‘Het heroïsme is waarheidlievend, rechtvaardig, edelmoedig, gestreng en bezadigd.
Het versmaadt kleingeestigen berekening en acht niet op den hoon van anderen. Het
spot met het beuzelachtige leven der menigte en neemt een loopje met die
kwasi-verstandige lieden, die steeds vol zorg zijn voor al wat hun lichamelijk en
materieel welzijn betreft.... Het wezen der ware grootheid is het besef, dat de deugd
zichzelve genoeg is.... Deze hooge geesten
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kennen zoo weinig waarde toe aan de meening der menschen, aan succes, aan het
leven zelf, dat zij het hunner onwaardig achten om te trachten hun tegenstanders
zachter voor zich te stemmen door eenige smeekbede of door blijk te geven van hun
smart. Maar zij worden steeds gezien omgeven door den glans hunner grootheid....
Zij zullen er nimmer toe komen om groote beteekenis aan 't een of ander toe te
kennen.... Deze eenvoudigen van hart laten al het historische en conventioneele in
de samenleving achter zich en spelen hun eigen spel, zonder zich te bekommeren
om de overgeleverde spelregels. En wanneer we de gansche menschheid vermochten
te overzien, in één visioen, dan zouden dezen ons gelijk schijnen aan kinderkens, die
te zamen vroolijk hun spelletje spelen.’
In diezelfde essay herinnert E m e r s o n ons ook sterk aan een ander Duitsch
denker, met wien T ü r c k blijkens zijn heftige polemiek tegen hem, nu juist niet
bijzonder sympathiseert: aan F r i e d r i c h N i e t z s c h e . Trouwens bij hun dringende
vermaning tot hun tijdgenooten, om zich los te maken van het overgeleverde en
conventioneele, om zichzelf te zoeken en aan zichzelf vast te houden, om eigen
zedelijke waarden te scheppen, - zeggen E m e r s o n en N i e t z s c h e herhaaldelijk
bijkans woordelijk hetzelfde. Dat N i e t z s c h e , de jongere van de twee, reeds vroeg
E m e r s o n 's geschriften heeft gelezen, kan van die overeenstemming geen verklaring
geven. Want uit niets blijkt, dat E m e r s o n op zijn denken grooten invloed heeft
geoefend. Daarvoor bestond ook tusschen hen een te groot verschil in aanleg, in
algemeene geestesrichting, wat zoo duidelijk uitkomt in hun beschouwing der massa.
Beiden zien toch in de meerderheid der menschen slechts mislukte schepselen. Maar
terwijl de Duitscher voor hen niets dan verachting gevoelt, beschouwt de
Nieuw-Engelander hen veeleer met medelijden en liefde. E m e r s o n 's ideaal eener
samenleving is een gemeenschap, die rust op ‘the principle of right and love’.
N i e t z s c h e daarentegen wil een middeleeuwsch-aristocratisch ingerichte
maatschappij, waar de sterken, de Übermenschen, onbeperkt zullen heerschen over
de middelmatigen en
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zwakken, wier eenig recht is den ‘heeren’ te mogen gehoorzamen. Geen medelijden!
‘Wees hard!’
Niet minder dan N i e t z s c h e betreurt ook E m e r s o n de moe- en matheid, die
zijn tijd kenmerkt. Ook hij sprak van den hoogeren mensch. Ook hij leerde, dat de
mensch iets is, dat overwonnen moet worden. Maar dien hoogeren, dien ‘Übermensch’
naar wien hij uitzag, is geen ‘blonde bestie’ maar een moderne Christus:
‘De geschiedenis is tot nu toe armzalig geweest. Onze volkeren waren slechts
gepeupel. Een ‘mensch’ hebben we nog niet gezien. We kennen nog niet dat
goddelijke wezen maar slechts een visioen, een profetie van hem. Ons is die majesteit
onbekend, waarvan zijn gansche zijn getuigt, die stil doet worden en verheft, wie
hem aanschouwt.... De eeuwen door heeft het nageslacht gejubeld bij de herinnering
aan het leven van een jongen man, die niets dankte aan de fortuin, die op de
gerechtsplaats van zijn volk aan het kruis werd geslagen, maar wiens volstrekt reine
hoogheid van wezen een epischen glans gaf aan de gebeurtenis van zijn sterven,
zoodat elke bijzonderheid daarvan werd tot een symbool van rijke beteekenis in de
oogen der menschheid. Deze groote nederlaag is tot nu geweest onze uitnemendste
daad. Maar onze geest verlangt een nieuwe overwinning over 't zinnelijke, een
karakterkracht, die rechters, gezworenen, krijgers en koning voor zich wint, die de
krachten der organische en anorganische wereld beheerscht en zich vereenzelvigt
met den loop der sappen, stroomen, winden, sterren en met de zedelijke krachten.’
Slechts in die genoemde essay ‘Heroïsm’ missen we dat humane en liefderijke,
dat E m e r s o n 's geschriften zoo sympathiek doet zijn, dat ook hem ervoor heeft
behoed om in zulke overdrijvingen te vervallen als N i e t z s c h e . In den tijd toen
hij ‘Heroïsm’ schreef, schijnt zijn herovereering de overhand te hebben gehad op
zijn gewone humaniteit. En hoe Nietzschiaansch klinkt zijn woord nu die remmende
kracht ontbreekt! ‘Onze beschaving’ zegt hij, ‘mag niet nalaten om den mensch te
wapenen. Herinner er hem ter juister ure aan, dat een eindloos strijden de
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bestemming zijns levens is, dat de belangen der gemeenschap en zijn eigen welzijn
van hem eischen, dat hij niet steeds zal voortgaan, dansend in de feestgewaden des
vredes.’ ‘De heldengeest bevindt zich in zulk een innerlijken evenwichtstoestand,
dat geen inwerking van buiten zijn wil aan het wankelen kan brengen. Maar hij gaat
voorwaarts, op de maat van zijn eigen muziek, kalm en blijmoedig, ook te midden
van woesten, rumoerigen strijd en dronken opgewondenheid en losbandigheid.’ Een
oogenblik schijnt 't alsof E m e r s o n 's humaan-ik weer zal overwinnen. Ligt er niet
iets onnadenkends, iets onzedelijks in dit heroïsme, dat hij bezig is te verheerlijken?
Is 't niet, alsof die held, dien hij als ideaal voorhoudt, niet vermag in te zien, dat zijn
medemenschen zielen bezitten, uit dezelfde substantie geformeerd als de zijne? Maar
dadelijk laat hij er weer op volgen: ‘Niettemin moeten we hem (den heldengeest)
innig vereeren... Het is de bekentenis van een eenvoudigen mensch, dat hij zich
bewust is een innerlijke kracht te bezitten, die niet acht op geld, gezondheid, leven,
gevaar, haat of verwijting, en dat hij er van overtuigd is, dat zijn wil hooger en
meerder is dan alle werkelijke en mogelijke tegenstanders.’ ‘Het heroïsch streven is
volstrekt in strijd met wat de menschen goed achten.... Alle ‘verstandige’ lieden
erkennen, dat de daad het zinnelijk welzijn in 't geheel niet bevordert, want de
heroïsche daad wordt gekend aan haar niet-achten op zinnelijk goed. Maar wanneer
het succes ten slotte is gekomen, dan roemen ook de ‘verstandigen’ haar.’
Mij dunkt, er zit iets overspannens in die gansche essay. Zou soms daarvan de
reden moeten gezocht worden in dien moord op L o v e j o y , - evenals E m e r s o n
voorvechter der slavenbevrijding, - welke geschied was korten tijd voor deze
voorlezing te Boston werd gehouden? Wat hiervoor m.i. pleit, is hetgeen een der
hoorders ons mededeelt. Deze verhaalt nml., dat E m e r s o n plotseling in zijn rede
even pauze maakte, de vergadering - in Boston was de bevolking grootendeels op
de hand der zuidelijke staten - scherp aanzag, en de passage uitsprak, welke we tegen
het
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slot der essay vinden: ‘Wie heroïsch is, vindt ten allen tijde momenten waarin zijn
kracht zich kan openbaren. Want de menschelijke deugd eischt steeds voor zich
kampioenen en martelaars op en de beproevingen der vervolging zijn geen tijd
vreemd. Het is slechts weinige dagen geleden, dat de wakkere L o v e j o y zijn borst
aanbood aan de kogels van een gepeupel ter wille van 't recht van 't vrije woord en
de vrije gedachte en stierf, daar de dood te verkiezen was boven het leven.’
Wij komen nu ten slotte tot wat M a t t h e w A r n o l d ‘the root of E m e r s o n 's
greatness and the source of his charm’ meende: zijn ‘persistent optimism.’ ‘My whole
philosophy which is very real,’ verklaart E m e r s o n zelf, ‘teaches acquiescence and
optimism.’ En elders: ‘we judge of a man's wisdom by his hope, knowing that the
perception of the inexhaustibleness of nature is an immortal youth.’ Nooit, ook niet
tegen het einde zijns levens, terwijl vrienden hem werden genomen en zijn
levenskracht verminderde, hooren we uit zijn mond één enkele klacht; steeds trilt
daar opgewektheid, hoop op de dingen, die zullen komen: ‘A. multitude of young
men are growing up here of high promise, and I compare gladly the social poverty
of my youth with the power on which these draw.’ En ten slotte dit woord van geloof,
hoop en liefde: ‘That which befits us, embosomed in beauty and wonder as we are,
is cheerfulness and courage, and the endeavour to realise our aspirations. Shall not
the heart, which has received so much trust the Power by which it lives?’
Ook hier, in zijn optimisme, weer dat innige, onverwoestbare geloof in de
goddelijke eenheid der dingen en in het eindelijk, heerlijk doel, waarnaar alles streeft!
- een geloof, dat hij nergens tracht te bewijzen met behulp van logica en argumenten,
dat zulk een steun ook niet behoeft, omdat het toch voor hem, als voor onzen D e
G é n e s t e t , zijn grond vindt in zijn innerlijke ervaring.
Aan de waarde van het leven of aan de mogelijkheid
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om het voor allen tot een genot te doen worden, heeft E m e r s o n nooit getwijfeld.
De natuur in haar rijkdom van vormen en kleuren, in haar weldadige schoonheid en
verhevenheid, - de mensch met al zijn wonderbare gaven van geest en gemoed, zijn
scheppingsdrang en scheppingskracht, - de omhooggaande evolutie waarvan de
historie hem getuigde, - het vervulde hem alles van een onbeschrijfbaar gevoel van
rust en kalme tevredenheid, van vreugde en blijde hoop.
E m e r s o n geloofde aan eeuwige, onveranderlijke wetten, die zoowel de wereld
der verschijnselen als het zedelijk leven van enkeling en gemeenschap doordringen
en die ons zullen steunen en begunstigen in ons streven, wanneer wij ons naar haar
richten, maar die aan den anderen kant zich met onverbiddelijke strengheid aan ons
zullen wreken, wanneer wij haar veronachtzamen of in strijd met haar handelen. Zij
zijn de vrienden en helpers der rechtvaardigen en wijzen, de eeuwige vijanden van
domkoppen en schelmen. ‘Heeft een man goede bedoelingen, dan is hij sterk door
de geheele kracht zijner natuur. Voor zoover hij van deze bedoelingen afdwaalt,
berooft hij zichzelf van macht en hulpmiddelen; zijn wezen springt uit den band, hij
wordt al kleiner en kleiner, een stofje, een stip, totdat volstrekte boosheid leidt tot
volstrekten dood.’
Elke daad hetzij van den bestuurder van gansch een wereldrijk, hetzij van den
burgerman in de doode onbeduidendheid van zijn leven, en al wat tusschen die beide
uitersten ligt, is òf in harmonie met de wetten van het heelal en 's menschen wezen,
of met deze in strijd, en de gevolgen zullen zich daarnaar regelen. Zoo kunnen we
derhalve de rechtvaardigheid of schuldigheid van een daad erkennen, niet aan haar
oogenblikkelijk, maar aan haar eindelijk gevolg. We kunnen geen onrecht doen,
zonder dat we verliezen aan gezondheid en kracht, omdat we ons immers hebben
gesteld buiten de harmonie met de eeuwige wetten, wat vermindering van
levensvreugd en energie met zich brengt. Maar zoo onze daden in overeenstemming
zijn met de wet van ons wezen, dan zullen onze krachten wor-
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den vermeerderd, dan zal onze vitaliteit toenemen en goddelijke vrede in ons
neerdalen. En niet slechts ons-zelf, maar de gansche gemeenschap zal de goede daad
rijker en gelukkiger maken. Immers wat goed is voor mij, zal ook goed zijn voor alle
anderen, daar toch de wereld één geheel vormt, onderworpen aan één wet die werkt
in elk harer deelen.
Naar E m e r s o n 's oordeel dwaalt de puriteinsche leer, waar zij belooft, dat in het
hiernamaals wel recht zal geschieden, aldus toegevend, dat op aarde het recht niet
zegeviert, de boozen gelukkig leven in macht en heerlijkheid, de goeden, verdrukt,
een ellendig bestaan voeren. Wordt, zoo vraagt hij, hiermee niet te absolute waarde
toegekend aan stoffelijke dingen en zinnelijke genietingen? Vond ooit een mensch
bevrediging bij het alleenlijk najagen van wat de zinnen streelt? Hebben niet de
edelsten onder ons geleerd, dat de menschen dienen de weg tot de ware grootheid,
de eenige weg ook tot het geluk is? Het is dan ook niet waar, dat de zondaren gelukkig,
de rechtvaardigen ongelukkig zijn. Alleen wie slechts op den uiterlijken schijn let,
kan zoo iets beweren. Elke misdaad draagt immers zijn straf reeds in zich en wreekt
zich aan den dader, ook al blijft zij der wereld onbekend:
‘Er is in de ziel van den mensch een gerechtigheid wier vergelding onmiddellijk en
volkomen is. Wie een goede daad doet, wordt aanstonds veredeld. Wie een slechte
daad doet, wordt door die daad zelve verkleind. Wie onreinheid aflegt, neemt reeds
daardoor reinheid aan. Voor zoover een man rein van hart is, voor zoover is hij God;
goddelijke kalmte, goddelijke onsterfelijkheid, goddelijke majesteit maken met
gerechtigheid woning in zijn ziel. Als iemand huichelt en bedriegt, bedriegt hij
zichzelf en wordt hij vreemd aan zijn eigen wezen.... Zie hoe deze snelle innerlijke
energie overal werkt, verkeerdheden terechtbrengend, schijnvertooningen onthullend,
en feiten met gedachten in harmonie brengend. Haar werking in het leven, schoon
lang ontsnappend aan het zinnelijk oog, is op 't laatst even zeker als in de ziel. Door
haar wordt de mensch zijn eigen
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voorzienigheid, goed uitdeelend aan zijn goedheid en kwaad aan zijn zonde. Karakter
komt altijd aan het licht. Diefstal verrijkt nooit; aalmoezen verarmen nooit; moord
spreekt uit steenen muren. Het geringste inmengsel van een leugen, een leven van
ijdelheid bijvoorbeeld, een poging om een goeden indruk, een mooi figuur te maken
- bederft aanstonds het effect. Spreek de waarheid daarentegen en heel de natuur en
alle geesten staan u bij met onverwachte hulp. Spreek de waarheid en alle redelijke
en redelooze dingen zijn uw getuigen en zelfs de wortelen van het gras onder uwe
voeten schijnen zich te bewegen om voor u te getuigen.’
Het scherpst uitgesproken vinden we E m e r s o n 's optimisme in zijn essay
‘Compensation’. Op elk gebied van de natuur, zegt hij daar, valt polariteit, of actie
en reactie waar te nemen. Een onvermijdelijk dualisme deelt de gansche schepping,
zoodat elk ding slechts een helft uitmaakt en iets anders suggereert, waarmee het te
zamen één geheel vormt. Maar niet slechts de natuur, ook al het zijnde vertoont zulk
een dualisme. Leert ons niet de physioloog, dat geen schepsel bevoorrecht is, maar
veeleer een zekere compensatie bestaat, welke elke gave en elk gemis tot evenwicht
brengt. ‘Een rijkere ontwikkeling van een deel wordt betaald met de gebrekkige
ontwikkeling van een ander deel van hetzelfde schepsel.’ Toont ook de historie ons
niet, dat de menschelijke gemeenschap steeds aan de eene zijde verliest, waar zij aan
de andere wint. En erkennen wij ten slotte niet een dualisme in de mysteries van het
menschelijk zijn? Overal wekt een overmaat een te kort, een te kort een overmaat.
Voor al wat gij ontbeert, hebt gij iets verkregen, voor wat ge verkrijgt, verliest gij
iets. De natuur haat monopolies en excepties. ‘De golven der fel bewogen zee zoeken
nauwelijks sneller de effenheid te herwinnen, dan de verscheidenheid der toestanden
naar gelijkheid streven.’
Diezelfde wet wier werking we alom waarnemen op 't gebied der verschijnselen,
werkt ook in het zedelijk leven.
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Het is ‘die wet vol wezenlijkheid en schoonheid, die werkt boven ons hoofd en onder
onzen voet. Onverbiddelijk, steunt zij ons in ons streven, wanneer wij haar
gehoorzamen, werkt zij mede tot onzen ondergang, wanneer we in strijd met haar
handelen. De belooning van een goede daad is haar te hebben verricht. De dief besteelt
zich zelf. De zwendelaar verzwendelt zich zelf. Ten slotte moet ge toch uw eigen
schulden betalen.’
Niets is meer onjuist dan die bewering, dat het onrecht overwint op aarde. De
gansche natuur is van de strengste ethiek vervuld. Zedelijkheid is het fundament van
alle dingen. ‘All things real are so by so much virtue as they contain.’ ‘All things are
moral. The soul which within us is a sentiment, outside of us is a law.’ Natuur en
leven leeren ons, dat al het ongezonde en onzedelijke vroeger of later ondergaat. Een
Nemesis, die niets ongestraft laat, waakt over de wereld. Dat het ons soms schijnt,
alsof het onrecht overwint, is daaraan te wijten, dat we het geheel niet vermogen te
overzien, dat onze ervaring zoo beperkt is:
‘Elke daad bevat haar loon reeds in zich of m.a.w. realiseert zich op tweevoudige
wijze: ten eerste in de dingen zelve d.i. in de reëele natuur, ten tweede in de
omstandigheden, welke de daad vergezellen, d.i. in de zichtbare natuur. De menschen
noemen de omstandigheden de vergelding. Maar de vergelding der oorzaak zit in de
dingen en wordt door de ziel erkend. De vergelding in de omstandigheden wordt
door het verstand waargenomen. Zij is niet te scheiden van de dingen maar blijft
soms langen tijd verborgen en wordt eerst na vele jaren openbaar. De specifieke
gevolgen mogen nog zoo laat op de misdaad volgen, toch volgen ze op haar, omdat
ze haar begeleiden. Misdaad en straf komen voort uit één stam. De straf is de vrucht,
die, onvermoed, tot ontwikkeling komt in de bloem van 't genot, welke haar verborg.
Oorzaak en gevolg, middel en doel, zaad en vrucht zijn niet te scheiden. Want het
gevolg is al vervat in de oorzaak, het doel praeëxisteert reeds in de middelen, de
vrucht in het zaad.’
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Wij moeten ons leven richten naar de ethische wetten, dan zal nieuwe vitaliteit,
nieuwe kracht en gezondheid ons deel worden. Want ten slotte is ons lot, onze vreugde
en ons lijden het gevolg van de meerdere of mindere zuiverheid van ons denken en
streven. Wij worden niet gestraft voor de fouten van anderen, maar alleen voor onze
eigen fouten. Slechts domkoppen en schurken klagen, dat hun onrecht geschiedt.
Maar de hoogstaande mensch erkent weldra, dat zijn levenslot een reflex is van zijn
eigen geest.
Geschiedenis en wetenschap bevestigen E m e r s o n 's leer dier Nemesis, welke op
aarde geen vergrijp tegen de eeuwige wetten ongestraft laat. Dat er een kern van
waarheid in zijn optimisme zit, zal men dus moeilijk kunnen ontkennen. En toch laat
het ons ten slotte onbevredigd! Want het valt niet loochenen, dat er in de wereld, in
de natuur en niet 't minst ook in 't menschelijk leven en streven zooveel is wat droevig
en onrechtvaardig schijnt. Maar E m e r s o n schijnt dat alles niet te hebben gezien,
of liever hij wilde het niet zien.
Blijde en opgewekt liep hij langs den zonnekant van 't leven. Hoop vervulde zijn
hart, vreugde straalde zijn oog, en zijn mond herhaalde 't oude woord, dat 't al goed
is zóó als het is. Daar mocht in zijn huis niet worden gesproken over zorgen, zelfs
niet over de kleine onaangenaamheden van het dagelijksch leven. Het sombere
mysterie van den dood durfde hij niet in de oogen te zien. Hij had geen oog voor het
lijden, het schreeuwend onrecht, de tallooze drama's waarvan de schepping vol is,
dingen zoo afschuwelijk, dat - gelijk J o h n S t u a r t M i l l heeft gezegd - de mensch,
die ‘endeavoured in his actions to imitate the natural course of things would be
universally seen and acknowledged to be the wickedest of men.’ Zijn ziel werd niet
ontroerd door al de hardheid en al de ellende in het leven dier velen onterfden, - niet
omdat hij niet voelde voor zijn medeschepselen, maar omdat hij steeds
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zich afwendde van al wat droevig en leelijk was, geen monsterachtigheid wou zien,
om volop te kunnen genieten van het reine en schoone. Daar is een beestachtigheid,
een zonde, een zedelijk verval in de diepste lagen van het sociale leven, dat om wraak
schreeuwt, - voor E m e r s o n schijnt dit alles niet te bestaan!
Bij zijn tweede bezoek aan Engeland voerde C a r l y l e hem door de donkerste
deelen van Londen en vroeg hem telkenmaal: ‘Do you believe in the devil now?’
Maar E m e r s o n ‘had every day a better opinion of the English.’ ‘He was never
disposed,’ zegt G a r n e t ,‘to conclude ‘that it is impossible, because it is too beautiful’,
preferring to think that, ‘on the contrary, it was too beautiful not to be possible’.’
Geen wonder dat zulk een optimisme C a r l y l e ontstemde!
Eén tragedie in het leven wil E m e r s o n echter toch wel erkennen: ‘the distinction
of More and Less.’ ‘De ware tragedie van het leven’, zegt hij, ‘schijnt mij de
onderscheidenheid in aanleg der menschen te zijn. Moet niet de minder bevoorrechte
smart gevoelen, zich verongelijkt achten om zijn minder zijn, moet hij niet vervuld
zijn van onwelwillendheid jegens wie meer bevoorrecht is? Wanneer ge ziet op hen,
wier vermogens zwakker zijn, wordt ge treurig gestemd en ge weet niet hoe dit te
verklaren. Ge durft hen bijkans niet aan te zien, vreezend, dat zij zullen opstaan tegen
den God, die hen aldus schiep. Het schijnt wel uitermate onrechtvaardig.’ ‘Maar’,
vervolgt hij dan ‘wanneer gij aandachtiger toeziet, verdwijnen deze reusachtige
ongelijkheden. De liefde vereffent ze gelijk de zon de ijsbergen doet wegsmelten.
Wanneer gij hebt erkend, dat het één ziel is, die alle menschen doordringt, dat het
één hart is dat in hen allen klopt, houdt het bittere mijn en dijn voor u op te bestaan.
Mijn is dijn.’ Maar is dat niet een spelen met woorden een ernstig denker onwaardig?
Mij dunkt dat is toch niet de manier, om de levensproblemen op te lossen: er
eenvoudig met een paar phrasen over heen te redeneeren. Daarvoor zijn de bittere
raadselen voor ons leven toch wel van te groot gewicht!
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E m e r s o n kende niet die Prometheusstemming1), welke iedere mensch, die niet
blijft staan aan den buitenkant van het leven, kent, - die stemming van oproer tegen
het wereldbestuur, dat wreed en liefdeloos schijnt, van verzet tegen den Allerhoogste,
den Dwingeland, die ons streven te niet doet, ons ijverig pogen met ondank beloont,
ons werken aan verlichting, aan overwinning en genezing van lichamelijke en
geestelijke kwalen beantwoordt met een nieuwe overstelping met rampen. Die
stemming van trots op wat tot stand is gekomen, niet door Zijn werk, maar door onze
daad. Wij zijn het, die de aarde heerlijk en bewoonbaar hebben gemaakt; onze kunst,
onze wetenschap bracht orde en schoonheid in dien chaos, waarin we werden
geworpen: Waarvoor zouden we danken? Het zijn die momenten van oproer in ons
innerste, die we allen kennen: de keerzijde en voltooiïng van ons geloof!
Zoo komt dan E m e r s o n 's optimisme maar al te vaak niet uit boven een gevoel van
voldaan-zijn met wat het leven geeft. Het pessimisme heeft onze Nieuw-Engelander
niet overwonnen. De eer dier overwinning komt toe aan dien Duitschen wijsgeer,
met wien we E m e r s o n boven reeds hebben vergeleken: aan F r i e d r i c h
Nietzsche.
N i e t z s c h e heeft aanvankelijk sterk onder invloed van den grooten wijsgeer
van het pessimisme, S c h o p e n h a u e r gestaan. Maar hij is niet leerling gebleven,
maar tot meester geworden: hij is geworden tot den ‘zum Leben überredende’
wijsgeer.
S c h o p e n h a u e r leert, dat het leven 't leven niet waard is, dat het niets anders
dan een treurspel is, ‘een zaak, waarvan de opbrengst op verre na de kosten niet
dekt.’ Hij meent, dat het menschelijk zijn meer leed dan lust met zich brengt, dat het
geluk waarnaar de mensch jaagt, een fata morgana is. Het ‘nu’ bevredigt nooit. Geluk
bestaat alleen in het verleden en in de toekomst.

1) A. P i e r s o n ‘Hellas’.
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Het heden is als eene kleine wolk drijvend over een zonnige vlakte: voor en achter
is 't licht en helder, alleen zijzelf werpt steeds een schaduw. Van voortschrijdende
ontwikkeling der menschheid, van veredeling van het individu is geen sprake.
Meerdere beschaving brengt maar meer lijden; moreel gaat de gemeenschap niet
vooruit; het karakter van den enkeling blijft vrijwel zichzelf gelijk.
Tegenover deze het leven ‘verneinende’ leer treedt N i e t z s c h e op als de
sympathieke, geestdriftige verdediger van het leven en bindt den strijd aan met al
wat het leven omlaag wil trekken en ondermijnen, met ontaarding en decadentie.
Daar gloeit in zijn geschriften een onbepaalde, hartstochtelijke liefde voor het leven.
N i e t z s c h e verheerlijkt het groote, machtige, omhooggaande leven, - niet dus dat
van de massa onbeduidenden, maar zooals het kan en moet worden voor den hoogeren
mensch. Hij aanvaardt blijde het leven met al wat het met zich brengt, ook het lijden,
als een noodzakelijk integreerend deel van één geheel. Zoo wordt dan door hem
S c h o p e n h a u e r 's pessimisme omgezet in een levenslustig heroïsme.
De feiten waarop het pessimisme zich beroept, ontkent N i e t z s c h e niet. Maar
de conclusies, die hij er uit trekt voor de waarde van het leven, zijn volstrekt
tegengesteld aan die van S c h o p e n h a u e r en de zijnen. Juist wat de pessimist het
smartelijke, ontmoedigende meent, begroet hij als een prikkel tot dieper, intenser
leven: ‘Wat mij niet ombrengt, maakt mij sterker.’ Evenals C a r l y l e 1) zoekt hij de
vreugde, die het leven tot iets heerlijks doet zijn, niet in genot, in lust, maar in een
onbevreesd, onverschrokken streven naar een ideaal. Genieten is niet 's menschen
bestemming op aarde: ‘Lust ist nicht Ziel des Handeln.’
Zoo heeft dan N i e t z s c h e 't optimisme en pessimisme vereenigd in een hoogere
eenheid.2)

1) Cf. Mijn C a r l y l e -studies in de XXste Eeuw (Dec. 1905), en ‘Teekenen des Tijds’ (Febr.
1906).
2) Cf. A l o i s R i e h l ‘Philos. d. Gegenwart; “Nietzsche”.’
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Maar al moge het oppervlakkige in zijn optimisme ons hinderen, de deugden van
den denker E m e r s o n zijn te vele en te groote, dan dat dit bij ons eindoordeel zwaar
kan wegen. Tenslotte bevredigt toch ook geen enkel wijsgeer ons volkomen, omdat
immers de wereld zich in iederen geest verschillend spiegelt. Bovendien is E m e r s o n
niet altijd blind voor het tragische. Integendeel: niemand heeft schooner en juister
uitgesproken wat de tragedie is in ons aller leven, dan E m e r s o n in zijn
‘Representative Men.’
‘Elke jeugdige, vurige geest beschuldigt de goddelijke Voorzienigheid van een
zekere karigheid. Zij heeft elk harer kinderen hemel en aarde getoond en hem met
een smachtend verlangen naar het Geheel vervuld, met een hartstochtelijk oneindig
verlangen, een honger als die van de wereldruimte in hare begeerte met planeten te
worden gevuld, een honger-schreeuw als die van den duivel naar zielen. En tot
bevrediging wordt iederen mensch één enkel droppeltje, een dauwparel levenskracht
per dag geschonken. Een kelk zoo groot als de wereldruimte en één druppel Water
des Levens daarin! Ieder ontwaakt 's morgens met een honger die het zonnesysteem
zou kunnen verteren, een eindeloos begeeren naar daden en hartstochten. Hij mocht
de hand uitstrekken naar de Morgenster, hij mocht de geheimste raadselen der
zwaartekracht en der chemie doorgronden. Maar bij zijn eerste poging om zich te
bewegen, laten hand, voet en zinnen hem in den steek en weigeren hem den dienst.
Hij gelijkt een keizer wien zijn rijk is ontloopen, en die zich nu iets kan voorfluiten,
ja hij is onder een bende keizers gestooten, die allen zich iets voorfluiten; en nog
altijd zingen de Sirenen: Wat ons aantrekt, is overeenkomstig onze bestemming. In
elk huis en in het hart van elk meisje en elken knaap, in de ziel van den hartstochtelijk
naar hooge dingen op-verlangenden heilige gaapt dezelfde afgrond - tusschen de
rijkste beloften van ideale macht en de armzaligste ervaring.’
En tegen zulk een ontgoochelings-ellende bestaat, meen ik, geen verfrisschender
geneesmiddel dan de lectuur van E m e r s o n 's geschriften. Want hij was een idealist,
ver-
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vuld van heilige en schoone idealen, in dezen aan idealisten zoo armen tijd, vol goede
hoop, en blij optimisme. Wie walgt van de materie-vereering van onze dagen; wie
zich bedroefd gevoelt over dat algemeen gemis van wat het leven alleen vruchtbaar
en heerlijk kan doen worden: van hooge idealen, wie treurig gestemd wordt bij den
aanblik van dat rusteloos ‘jagen naar den dollar,’ - hij moge hem lezen, die het heeft
uitgesproken, dat hij liever voor schoonheid zou willen sterven dan te leven voor
brood, en van wien een geleerde Hindoe heeft gezegd, dat hij voor eeuwen aan de
oevers van den Ganges het levenslicht had moeten aanschouwen.
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Onze Leestafel.
Dr. J o h . D y s e r i n c k . Mr. Alexander Ver Huell in zijn leven en werken.
(Met reproducties, deels naar onuitgegeven teekeningen). Leiden. A.W.
S y t h o f f s, 1907.
Het behoeft schier niet gezegd te worden, dat alles, wat een ijverig en handig
snuffelaar over zijn onderwerp kan bijeenbrengen, in deze studie over A. Ve r
H u e l l , smaakvol gegroepeerd, met de grootste nauwkeurigheid en volledigheid
wordt meegedeeld. De tekst is aangenaam te lezen; de talrijke teekeningen, die hem
begeleiden, doen het geheel een prachtwerk zijn.
Op aardige wijze wordt er over het vroolijke Leidsche studentenleven, waarin de
jonge Ve r H u e l l met zijn volle hart deelde, allerlei verteld, dat ons een kijkje in
een afgesloten tijdperk gunt. Zoo hooren wij, dat de mode in die dagen de Muzenzonen
in een lange jas, hooge boorden en een pantalon, die op de wreef uitgesneden en zoo
strak mogelijk moest zijn, deed rondwandelen. ‘Oude rokken worden meestal op de
colleges afgedragen. Het lichte zomergoed was nog niet in zwang, niet eens
verkrijgbaar. Bij hitte of om zich vrijer te bewegen trok men de jas uit en zoo liep
men soms de straat op. Ve r H u e l l herinnerde zich hoe hem voor 't eerst de
student-dichter B e e t s werd gewezen in zijne hemdsmouwen de Vischbrug
overstappende’. Des avonds bezocht men elkaar in een chambre-cloak; 's winters
met een kraagmantel of alma viva er overheen. De bekwaamste kleermaker was
A d r i a n u s J o n g m a n s in de Maarmansteeg, ‘de gentleman der snijders, maar
ook de snijder der gentlemen; zijn snedig snit prees iedereen, maar nimmer sneed
hij.’
Er wordt ons meegedeeld, dat Ve r H u e l l het groenloopen steeds heeft
goedgekeurd, ‘voor zoover het de pas aangekomen studenten, die als losgelaten jonge
hengsten maar al te geneigd waren door dik en dun te hollen, wat kon breidelen en
langzamerhand gewennen aan de pas verworven vrijheid.’ Ook hooren wij, dat de
leden der club, waartoe Ve r H u e l l behoorde, zich verbonden hadden geen geld
van elkaar te leenen, iets wat bij Ve r H u e l l heeft nagewerkt, zoodat hij, ook later,
ofschoon vermogend, weigerde geldschieter te zijn, maar het gevraagde liever cadeau
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gaf Verder, dat Ve r H u e l l , onder den pseudoniem O. Ve r a l b i j , (omdat hij
overal bij was) de platen voor Klikspaan teekende. Zoo'n schuilnaam zou Kneppelhout
niet hebben kunnen voeren, want zijn zwakke gezondheid deed hem rumoerig
gezelschap vermijden en hield hem bij ongunstig weder binnenshuis, maar vandaar
dan ook, dat zijn ongunstig oordeel over het studentenleven, hetwelk hij niet door
eigen ervaring kende, minder gewicht in de schaal legt dan het gunstig getuigenis
van Ve r H u e l l . ‘O, er wordt zoo gerold aan de academie, schreef de laatste; d e
studenten zijn aan 't bonjouren, hoort men buitenaf beweren. Inderdaad was het echter
maar een klein hoopje; een twintig, dertig niet eens; een dozijn van de vijf, zeshonderd
vaak slechts één paar sjouwers, dat door buitensporigheden, dwaze invallen, gewaagde
grappen de tongen en gemoederen in beweging bracht.’
Hoe de vroolijke, gevierde, in alle kringen zich bewegende student de Arnhemsche
kluizenaar is geworden?
Dr. D y s e r i n c k spreekt met groote kieschheid over wat Ve r H u e l l 's
levensgeluk vergald heeft: de verbreking van zijn engagement op den morgen van
den dag, dat het huwelijk te Arnhem zou voltrokken worden (Mei 1863) en de
ellendige praatjes, die daarvan het gevolg zijn geweest. Voortaan werd hij gemeden,
en bij terugstoot werd hij zelf menschenschuw. Dat zegt genoeg. Maar D y s e r i n c k
is met de oude vrienden, die den ongelukkige getrouw bleven, er van overtuigd, dat
Ve r H u e l l het slachtoffer van laster is geweest.
In hoever Z i m m e r m a n gelijk had, toen hij in ‘de Gids’ van 1851 schreef, dat
geest en gevoel, tot een harmonisch geheel verbonden, de werken van Ve r H u e l l
aantrekkelijk maken, kan men door de uitgave in 10 deelen, welke de wakkere
G o u d a Q u i n t in 1874 op touw zette, zelf beoordeelen. Een feit is het, dat de
poëzie van Ve r H u e l l aan hooge eischen niet beantwoordt. Daar D y s e r i n c k
niet aan de lues Boswelliana lijdt, heeft hij ten bewijze er van op bl. 74 een
distelkransje van smakelooze rijmpjes gevlochten. De verdiensten van den beeldenden
kunstenaar vonden eerst uitbundige, later steeds afnemende waardeering. Dit moet
aan stilstand van ontwikkeling worden toegeschreven. Ve r H u e l l herhaalde zich
zelf en groeide niet, gelijk R o c h u s s e n , tot een meester in de techniek op. De
schitterende beloften voor de toekomst, welke in zijn eerste schetsen lagen opgesloten,
bleven onvervuld. Voor den zeventigjarige was het een bittere teleurstelling op 7
Maart 1892 niet tot ridder in de orde van den Nederlandschen
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Leeuw te worden benoemd. Bij die gelegenheid heeft hij zich mal gedragen, iets
waartoe hij niet vervallen zou zijn, indien hem een verstandige en lieve vrouw met
raad en daad ter zijde had gestaan. De groote ramp van Ve r H u e l l is geweest, dat
hij er niet in geslaagd is een gelukkig en algemeen geëerd huwelijk te sluiten.
Daar na den Admiraal Ve r H u e l l , zijn oudoom, hij zelf de eenige en laatste
van zijn geslacht was, schonk hij in 1872, behalve f 50.000 aan het Zeemanshuis van
den Briel, aan de gemeente een geheel eenige verzameling prenten betreffende Prins
W i l l e m I en zijn nazaten. Zoo gaf hij bij zijn leven aan zijn geboortestad Doesburg
f 77.000 voor een vaste brug over den IJssel, naar welker komst zijn schim nog altijd
uitziet, aan Doetinchem, dat vele burgemeesters uit zijn geslacht had gehad, f 40.000,
terwijl bij het openen van zijn testament Arnhem zijn universeele erfgenaam bleek
te zijn.
Vandaar dat hij volgens een door hem ingezonden artikel der ‘Oprechte Haarl
Courant’ op zijn graf wenschte geschreven te zien: ‘Hij deed veel voor zijn land.
Zijn land deed niets voor hem.’
Misschien ware het beter voor Ve r H u e l l geweest, indien hij geen fortuin had
bezeten en in zijn onderhoud door zijn werk had moeten voorzien. Want dan zou hij
geen ondank voor weldaden hebben geoogst en tijd noch lust hebben gehad om zich
door het gebabbel der menschen zijn leven te laten verbitteren.
Dr. D y s e r i n c k verdient warme hulde voor zijn boek
V.D.W.
Dr.R.P. M e e s R. Az. Wetenschappelijke Karakterkennis 's-Gravenhage.
Martinus Nijhoff, 1907.
Ziedaar degelijke en duidelijke philosophie, zooals wij gewoon zijn van dezen
wijsgeer-staatsman, een der weinige nog levende goede koppen, die het bezielend
en verhelderend onderwijs van O p z o o m e r , toen deze hoogleeraar nog in volle
kracht was, tot voordeel van hunne geestelijke ontwikkeling genoten hebben.
Dr. M e e s heeft al het beste over het door hem gekozen onderwerp gelezen en in
zijn brein verwerkt. Op die wijze is er een goed in elkaar sluitend en merkwaardig
geschrift ontstaan.
In aansluiting bij het spraakgebruik verstaat M e e s onder karakter: een doorgaande
wijze van gevoelen, denken en handelen. Bij deze definitie kan men onderscheid
maken tusschen individuen met veel en met weinig, met een goed en met een slecht
karakter. Natuurlijk hangt het karakter van een mensch samen met al zijn
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overige psychische en ook met zijn physische eigenschappen. Om die reden behoort,
zooals hier bij M e e s geschiedt, karakterstudie geëncadreerd te worden in een
beschouwing van het psychophysisch organisme.
Als factoren van karakter worden achtereenvolgens ter sprake gebracht: 10.
onveranderlijke grondtrekken, aangeboren neigingen, welke een oorspronkelijke en
tevens duurzame ongelijkheid tusschen de individuen ten gevolge hebben. Zij blijven
doorschemeren in alle phasen van ontwikkeling. Toch is het verkeerd van ‘geboren
misdadigers’ te spreken. Wat de natuur meegeeft zijn enkel potentieele energieën.
Of zij actueel zullen worden hangt af van de levensomstandigheden, van de opvoeding
welke men ontvangt en zich zelf geeft. 20. intellect, aesthetische zin en godsdienstig
gevoel, welke zoo niet een rechtstreekschen, althans een zijdelingschen invloed op
de karaktervorming uitoefenen. Zoo kunnen, ‘bij verwardheid van denken’ in aanleg
goede naturen ‘door ongezonde ethische theorieën’ bedorven worden. Zoo zal hij,
die veel zin voor schoonheid heeft, harmonie bewerken in zijn innerlijk wezen; het
goede zal neiging worden en ‘met gratie’ geschieden. 30. temperament, dat van
individu tot individu verschilt en zich openbaart in gelaatstrekken, stem en
bewegingen. Reeds de volkstaal karakteriseert menschen als levendig of dof,
opgeruimd of somber, voortvarend of traag. 40. eigenschappen, die door het leven
verworven worden en soms indruischen tegen den oorspronkelijken aanleg. ‘Door
dikwijls terugkeerende pijnlijke ondervindingen, die het zelfgevoel kwetsen, kan
van nature aanwezig zelfvertrouwen geschokt worden, of kunnen wrevel en bitterheid
ontstaan, die aanvankelijk aan het karakter vreemd waren.’
Uit het voorafgaande blijkt reeds, dat de macht van den wil bij de karaktervorming
door Dr. M e e s niet geloochend wordt. Zeker, wil is niet iets afzonderlijks, wortelt
in aandriften, gevoelens, overleggingen. Terecht zegt R i b o t : ‘Le “je veux” constate
une situation, ne la constitue pas’. Doch daarmede is niet alles gezegd. Het ‘centrum
in iederen normalen mensch’, het ‘zich zelf min of meer bewuste Ik’, wordt niet
enkel door gewaarwordingen en gevoelens in beweging gebracht (bl. 32), maar
reageert daar tevens op. Nadrukkelijk zegt M e e s , dat de wortels van het willen door
den mensch in een bepaalde richting kunnen worden geleid; (bl. 49) ‘op het al of
niet opkomen, het al of niet doorwerken van zekere voorstellingen en overleggingen
kan door oefening gewerkt worden’ (bl. 50). Om die reden waarschuwt M e e s tegen
de mode
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van den huidigen dag om het begrip van psychische ziekte onmatig uit te breiden en
het toe te passen bij personen, ‘die wel niet aan het ideaal van gezondheid
beantwoorden, maar toch slechts neigingen of hartstochten hebben, die door
inspanning van den wil kunnen gematigd of overwonnen worden of in wier geestelijk
leven alleen schrille disharmonieën heerschen’ (bl. 73 en 74).
Dat alles zal menigen psychiater niet naar den zin zijn. Het heeft mijn volle
sympathie, want het is in overeenstemming met 's menschen onuitroeibaar gevoel,
dat hij verantwoordelijk is voor zijn doen en laten, dus ook binnen zekere grenzen
voor zijn karakter. Denkelijk zou dit laatste nooit geloochend zijn, indien men zich
niet, ten gevolge van het overheerschen der natuurkundige methode, blind getuurd
had op wat zich met de oogen laat zien en met de handen laat tasten, ten minste
aanschouwelijk laat voorstellen. Men moet onderscheid maken tusschen het physisch
skelet der handeling, tusschen wat in zenuwen en spieren gebeurt, tusschen wat
uitwendig, zichtbaar is of althans onder gunstige omstandigheden zichtbaar zou
kunnen zijn eenerzijds, en de psychische drijfkracht, het innerlijk verborgen wezen
der handeling anderzijds. Wie enkel aandacht schenkt aan het eerste komt er
noodzakelijk toe het willen, dat wat ik wil, voor een onzelfstandig tandrad in een
physisch-psychischen toestel te verklaren, maar dan is alle ethica en zelfs alle
zielkunde bankroet en houden wij in hare plaats enkel een hoofdstuk der biologie
over, dat zich met de meest samengestelde organische functies, met de gebeurtenissen
in zenuwstof en daarop volgende samentrekkingen in spieren, bezig houdt. Dan is
er geen verschil tusschen wat behoort en wat is, daar alles moet zijn. Immers als ik
dat wat ik wil niet van het moeten der natuur vrij kan houden, wat voor zin zou het
dan hebben te zeggen, dat het anders behoorde te zijn dan het is? Dan is er geen
schuld meer en ligt het strafrecht tegen den grond, waaraan in onze dagen dan ook
ijverig geschud wordt, zoodat het voor het gevoel van velen, zelfs van rechters, die
het hebben toe te passen, een hersenschim, een malle inbeelding van vroeger eeuw
is.
Het verborgen wezen der handeling bestaat in voorstellingen en gevoelens. Maar
op dezen oefent het ik invloed uit; het dringt ze terug of lokt ze te voorschijn. Vandaar
het bewustzijn van zelfwerkzaamheid, dat willen heet. Voortreffelijk zegt M e e s :
‘Menigmaal zullen, wanneer aandriften, gevoelens, overleggingen oprijzen, daarnaast
zich andere verheffen, die met meerdere of mindere duidelijkheid voor het geweten
zich als betere aanmelden
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en de eerste in den weg treden òf reeds gedurende hun loop òf wanneer het proces
is afgeloopen en dan als gevoel van wroeging of berouw. De krachten die zich als
de betere aankondigen, kunnen versterkt worden’, (bl. 49)
Het doel der ethologie wordt aldus aangegeven: ‘Zij moet algemeene grondlijnen
trekken, een algemeen schema geven, waarin het bijzondere kan worden ingevoegd.’
Die definitie is juist. Want er is eenheid van geestelijk leven, gelijk reeds door
A u g u s t i n u s is in het licht gesteld. De dubbele vraag dient gesteld: Welke
karaktertrekken behoor en op de eene of andere wijze bij elkaar? En hoe zijn zij
verbonden? Door de kans van toevallig samengaan te berekenen kan de eerste vraag
beantwoord worden. De tweede door met behulp van algemeene psychologische
inzichten het bij elkander zijn te verklaren. Het ideaal zou wezen, gelijk elders dezer
dagen werd opgemerkt: een algemeene karakterformule, waarin slechts voor een
aantal konstanten: activiteit, emotionaliteit, invloed van het onbewuste, waarden
zouden zijn te substitueeren om haar beurtelings voor allerlei menschen te doen
geldig zijn. Doch zoover zijn wij nog niet en zullen wij misschien nooit komen.
In welk opzicht reeds thans de etholoog op den niet wetenschappelijk geschoolden
menschenkenner een voorsprong heeft bij de karakterstudie van bepaalde personen
en ook bij het opmerken en interpreteeren van karaktersymptomen gelieve men in
het geschrift van Dr. M e e s zelf na te lezen.
Het heeft mijn aandacht getrokken, dat Z i e h e n zegt: er is geen wilspsychose
(bl. 11), terwijl K r a e p e l i n volgens M e e s de zielsstoringen indeelt ‘in die van
de verstandswerkzaamheid, het gevoelsleven en van het willen en handelen’ (bl.
113). De schijn wordt zoo gewekt, dat er volgens den laatste wel wilspsychosen zijn.
Nog één kleine aanmerking. Mees waarschuwt tegen het intellectualisme, dat de
macht van het gevoel miskent. Dikwijls wordt de rol van het intellect in het psychische
leven te hoog geschat. ‘Men let niet, als het verstandelijke overtuigingen geldt, op
den samenhang daarvan met het gevoel en vergeet zich af te vragen, of ze daarin een
echo hebben;’ vandaar ‘al die redeneeringen, vermaningen, waarschuwingen, die
geen vat blijken te hebben.’ (bl. 19).
Dit is volkomen juist. Doch als er niets aan wordt toegevoegd, kan het den schijn
wekken alsof voldingende bewijskracht niets beteekent, tenzij zij steun vindt in het
gemoed. Daa-
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mee zou de waarheid op losse schroeven zijn gesteld, voor scepticisme en
agnosticisme de poort geopend worden. Stemming en neiging maken een overtuiging
niet aannemelijk of verwerpelijk, maar de gronden, die er vóór of tegen kunnen
worden aangevoerd. Zijn die gronden afdoende, dan is de inhoud der overtuiging
juist en mogen wij van objectieve waarheid spreken, ook al vindt zij nog zooveel
tegenkanting van hen; die zich door hartstocht, eigenbelang of vooroordeel laten
verblinden. Wie den plicht erkent om goed te denken en op redelijke gronden te
oordeelen zal b.v. op staatkundig gebied sommige waarheden als ontwijfelbaar juist
beschouwen, ook al vallen zij niet in den smaak van hen, die zich bij de een of andere
partij hebben aangesloten. Wil en gemoed kunnen de zegepraal der waarheid wel
weerstreven, maar het gezag der waarheid niet omverstooten.
V.D.W.
Dr.J.A. Wo r p . Geschiedenis van het drama en het tooneel in Nederland.
Tweede deel. Groningen, Wo l t e r s , 1908.
Het tweede deel van dit belangrijke verzamelwerk heeft lang op zich laten wachten;
ten gevolge van ‘verschillende omstandigheden’, die de voorrede vermeldt. Wat ons
hier uit volheid van kennis geboden wordt, is minder een doorloopend verhaal dan
wel een zeer nauwkeurige en met toelichtende oordeelvellingen voorziene
beredeneerde lijst van geschriften benevens vruchten van langjarige studie op dit
gebied, waar de schrijver meer dan iemand anders ten onzent thuis is. Men heeft den
schrijver aangevallen over deze behandeling der stof en van hem verlangd, dat hij
iets anders zou gegeven hebben, namelijk een aantrekkelijk beeld van de ontwikkeling
van dezen zoo belangwekkenden tak onzer nationale letterkunde Men heeft daarbij
echter niet gelet op zijn in de voorrede uitgedrukt voornemen om ‘een overzicht te
geven van hetgeen er in ons land op dramatisch gebied geleverd is en alles bijeen te
voegen wat er was op te sporen van de wijze van opvoering en van de spelers in
verschillende tijden’. De schrijver heeft zich niet voorgesteld veel lezers te vinden
maar daarentegen wel een ligger samen te stellen ten behoeve van hen, ‘die aangaande
een of ander onderwerp uit onze tooneelgeschiedenis iets wenschen te weten.’ Dit
doel nu is op uitnemende wijze bereikt, dank zij ook de ‘uitvoerige lijsten en registers’,
die aan het werk zijn toegevoegd. Beoordeelt men het werk naar de bedoeling van
den schrijver - en wat mag billijker heeten? - dan behoort men
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hem ten zeerste dankbaar te zijn voor wat hij gaf over zang- en dansspel, vertooningen
en optochten, spelers, opvoering, bestrijding van het tooneel in de 17de eeuw,
treurspel, tooneelspel, herdersen zinnespel, blijspel en klucht, schrijversmanieren,
spelers, opvoering in de 18de en 19de eeuw tot 1900; ook het drama in België is niet
vergeten. Hier en daar blijkt duidelijk, in welke richting de voorliefde van den
schrijver gaat, door de groote uitvoerigheid, waarmede sommige onderdeelen
behandeld zijn. Maar dit is geen bezwaar, als men in het oog houdt, dat hier de stand
van het wetenschappelijk onderzoek tot op dit oogenblik wordt aangegeven. Wie de
geschiedenis onzer dramatische letterkunde in verband met onze
beschavingsgeschiedenis in het algemeen wil nagaan, neme K a l f f s groot werk ter
hand of Te W i n k e l 's laatste uitgave; daarnaast zal Wo r p s boek als gedenkteeken
van zelfstandig wetenschappelijk onderzoek, van verbazingwekkende werkzaamheid
en kennis op dit terrein, als grondslag van verdere studie uitnemende diensten blijven
bewijzen.
P.J.B.
D a i s y E.A. J u n i u s . De Bakens Verzet! Amersfoort. P.M. W i n k ,
1907.
Dit is eigenlijk wel een heel onnoozel en onmogelijk tendenzboek. De ‘heldin’ der
‘roman’, de jonge, mooie, knappe, rijke Te k l a heeft overwegende bezwaren tegen
ons B.W.: tegen onze huwelijkswetgeving vooral. Men kent de boodschap: maakt
niet de wet de gehuwde vrouw tot een onmondige? eischt niet de wet gehoorzaamheid
der vrouw aan den man? kan niet de man het huwelijksgoed naar hartelust verspillen?
En dan de echtscheiding! ‘Middeleeuwsche folteringen’ - aldus Te k l a - moet de
vrouw doorstaan, tallooze gangen naar ‘het gerechtshof’ (sic!) moet zij afleggen
voordat een wildvreemde rechter haar heeft losgemaakt van den man, dien zij niet
meer lief heeft....
Zoo oordeelt deze jongejuffrouw. En nu wordt ze verliefd op een schilder. Hier
was er een aardig kansje geweest voor de schrijfster om alles goed te maken wat zij
voor onbekookts aan haar heldin in den mond en in het hart had gelegd: nu de ware
Jozef kwam, zou 't èn pikant èn zielkundig begrijpelijk geweest zijn wanneer Te k l a
al haar bezwaren had overboord gegooid. ‘Er, der herrlichste von Allen’, waarom
zou ze hem geen gehoorzaamheid beloven, wat zou het haar maken als van hem te
scheiden zoo gemakkelijk niet viel? Van hem te scheiden.... maar heel haar ziel kende
maar één wensch: met hem, dien verheven artiest, tot in lengten van dagen gelukkig
te zijn.
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Maar de schrijfster heeft het anders gewild. Te k l a zou en moest zijn the woman
who did en zij kiest het ‘vrije huwelijk’ met den teergeliefde, die ook wel met haar
graag naar het stadhuis zou zijn gewandeld doch het zoo ook wel goed vindt! En
nadermaal Te k l a - als gezegd - jong, mooi, knap en rijk is en haar familie
grootendeels uit een buitengewone verzameling ploertige individuen bestaat, die de
rijke nicht naar de oogen zien, en doordat voorts een bijzonder karakterlooze predikant
ook al zich bij dit vrije huwelijk neerlegt omdat ook hij liever niet met de invloedrijke
Te k l a breken wil, - om die redenen verwekt het vrije huwelijk nauwelijks eenig
schandaal in haar omgeving, wordt zij veeleer geacht, gevleid, bewonderd en bewijst
dit heele boek, als elke tendenz-roman, heelegaar niets dan de onnoozelheid van
zulke gedramatiseerde betoogen.
't Is wel genoeg dit, de hoofdzaak, te zeggen en niet stil te staan bij het vele malle,
dat kwistig door dit boek heen gestrooid is. Er zullen wel lieden zijn, die dit een
‘mooi’ of een ‘dierbaar’ of misschien ook een ‘gedurfd’ boek vinden en het mag ook
voor vele leesgezelschappen een ware aanwinst worden geacht, maar dwaas is het!
H.S.
L.E. Onder de Republiek. Amsterdam. Va n H o l k e m a e n
Wa r e n d o r f , 1907.
Een tweede bundel van de schrijfster der ‘Silhouetten’, welk eerste werk wij, gelijk
onze lezers zich wellicht herinneren, hier met groote ingenomenheid aankondigden
als een rijke verzameling van zoo teer-behandelde, fijn-gevoelde historische
genre-stukjes. Valt ons daarna deze tweede bundel, die drie grootere novellen brengt,
wat tegen? In zeker opzicht misschien wel en toch eigenlijk niet. Wij missen hier
die heel bijzondere bekoring gelegen in het silhouet-achtige van die eerste verhalen,
dat even aangeven van de diepere levens-tragiek der vroeger levende geslachten; die
simpele vertelling van wat er in vroeger eeuwen omging bij de menschen, die onder
andere omstandigheden dan wij leefden doch hun lief en hun leed hadden als wij;
dat subtiele van de teekening. In breeder lijst zijn hier de meer uitgewerkte schetsen
vervat, uitvoeriger en omstandiger wordt ons hier het leven voor oogen gesteld ‘van
hen die niet meetelden’, van ‘den eenzame’, van ‘de kinderen van Warmelo’. En
gaat daardoor die zekere bekoring van het luchtige en vluchtige te loor, wij winnen
daardoor tevens als wij de menschen meer ten voeten uit geteekend zien en ze meer
in levenden
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lijve voor ons zien staan, ze volgen van wieg tot graf. Laat ons daarom zeggen dat
de schrijfster niet nieuwe ‘silhouetten’ gegeven heeft, doch ander werk, in dezelfde
lijn en hetzelfde kader, maar anders toch, breeder, dieper, forscher, kloeker, niet
minder belangwekkend zeker, zij het dan minder dadelijk sprekend tot ons gemoed.
En laat ons daarom - nu verder zonder vergelijking - heel dankbaar zijn ook hiervoor,
voor dit sprekende en teekenende uit vroeger dagen, voor deze verrijzenis van
menschen, die hier voor ons staan in den strijd hunner dagen, met hun deugden en
gebreken, hun hoop en vrees en geloof, hun idealen en hun groote en kleine dingen.
Het zijn weer zoo echte menschen, die we hier ontmoeten, menschen in andere sfeer,
maar menschen als wij en Nederlanders, die we niet gekend hebben, die de schrijfster
ons kennen doet, omdat ze na zeker moeizame studie van oude archiefstukken en
familie-papieren ze eerst heeft leeren kennen en ze daarna ons laat zien in hun
menschelijkheid.
Dus dank ook hiervoor, voor deze belangwekkende beeldengalerij. En da capo.
Wij willen graag onder het vele dat de nieuwe boekenmarkt ons brengt aan vreemd
en eigen, dikwijls nog vinden van dit ons zoo heel eigene, dit zoo door en door
Hollandsche, dit frissche en levendige, dat altijd boeiend is omdat het niet ‘gezocht’
is maar gevonden, gevonden in het leven zelf der vorige geslachten.
H.S.
J e a n n e R e y n e k e v a n S t u w e . Arl. 2 dln Amsterdam. - L.J. Ve e n .
De reeks der ‘Zijden en Keerzijden’ wordt voortgezet: na Huize Ter Aar, eerste van
den cyclus, kregen we Het Leege Leven - beide hier reeds besproken - en nu: Arl.
Zoo trekken langzamerhand de vele personen, die wij in de eerste roman leerden
kennen, een voor een nader ons voorbij. A r l kenden wij ook van vroeger reeds als
den wel goeden, maar erg zwakken jongen man, die na den val van het ‘huis’ Te r
A a r zonder geld, zonder kennis (anders dan van paarden) en zonder kracht van
karakter tegenover het leven stond. En nu zien wij hem ten volle uit in dit aan hem
gewijd boek, dat dan ook op end' op een ‘sportroman’ geworden is, waarin de
schrijfster blijk geeft te beschikken over een waarlijk verbluffende vertrouwdheid
met de taal, die jockeys, trainers en eigenaars van renstallen onder elkaar plegen (of
geacht worden) te voeren. Wanneer men aanneemt (wat wij niet durven doen) dat
deze omgeving zeer juist is geschilderd; wanneer
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men voorts zegt dat er welgeteld één sympathieke vrouwenfiguur in deze twee deelen
voorkomt; en wanneer men eindelijk wijst op de weer buitengewoon vlotte wijze,
waarop de schrijfster ons alles vertelt en vooral waarop zij haar menschen laat spreken;
dan heeft men daarmee aan deze roman ook alle eer gegeven, die haar toekomt. Doch
om dit te waardeeren moet men heel wat ruws en onbehagelijks slikken; de oude
heer v a n B r i s s a c maakt van zijn huis een soort ‘sport-bar’, waarin de jongste
dochter zich wonderwel, de oudste heelemaal niet op haar plaats voelt; ook overigens
is de toon van alle handelende en sprekende personen ruw en onbeschaafd en heel
het geschiedenisje kan maar matige belangstelling bij ons wekken. Al die figuren
zijn bijster onsympathiek: wij zeiden reeds iets van den père noble die van zijn huis
een kroeg maakt, en van de twee dochters: de jongste verslingert zich aan een ‘flirt’,
zoodat een huwelijk noodzakelijk wordt - maar ondoenlijk schijnt, omdat de geliefden
geen geld hebben; de oudste - zacht, lief kind - verlooft zich met A r l tegen haars
vaders zin, want zij is bestemd voor diens wel veel ouderen, doch schatrijken vriend!
Nu, alles komt in dezer voege.... terecht, dat zij en A r l (zij met een bloedend hart)
uiteengaan; zij om den rijken ouden heer te trouwen ten einde daardoor haars zusters
huwelijk mogelijk te maken; hij om zonder liefde zijn naam te geven aan en het geld
te krijgen van een juffrouw, behoorend tot het geslacht dat het zijne (zie Huize Ter
Aar) op zoo buitengewoon schelmachtige wijze geruïneerd had!
De onverkwikkelijkheid van dit alles en de ruwheid van al het bijwerk wordt niet
goedgemaakt door het vlotte van de vertelling.
H.S.
Moderne Drukken en Herdrukken. No. 7 en 8. O l a f B j ö r g v i n . Het
Hollandsche Huis. ‘Net Pas’. Uit het Deensch door P h i l i p p i n e
W i j s m a n ; No. 9. W i l l e m S c h ü r m a n n . Het Leven en De Dood;
No. 10. H e r m a n Te i r l i n c k . De Kroonluchter. Rotterdam. M e i n d e r t
B o o g a e r d t , 1907.
Zoowaar, onder deze ‘moderne’ boekjes een historische roman uit den goeden ouden
tijd! Want Het Hollandsche Huis ‘Net Pas’ is een verhaal uit de 17de eeuw tijdens
het verblijf der Nederlanders in Bergen. En, naar mij schijnt, heel goed verteld. We
zien Rotterdamsche kooplieden zich in Bergen vestigen en zich handhaven tegen de
daar oppermachtige Hanseaten, wonen in
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Amsterdam de inwijding van het stadhuis bij, nemen een kijkje in een Amsterdamsche
kostschool dier dagen, zien Mr. H a r d b o r d , generaal M o n k 's agent, den voor
C r o m w e l l vluchtenden Prins K a r e l - den lateren King C h a r l e s II - terugvinden
als Amsterdamsen koffiehuisknecht, dan weer de hollandsche Smyrnavloot in Bergen's
haven nog. maar precies aan 't roofzuchtig Albion ontsnappen, en eindelijk Mr.
H a r d b o r d , na allerlei uitspattingen en omdolingen, zich bekeeren en huwen met
de dochter van een Rotterdammer en eene Noorsche en zich vestigen in het
hollandsche huis ‘Net Pas’.
Het aardige van deze novelle is dat wij van Noorsch gezichtspunt hier de Hollanders
zien, en als door een zijdeur binnentreden in hun intiemen kring. Want het blijft een
Noorsch-historische novelle. Vandaar dat D o r o t h e a E n g e l b r e k t s d a t t e r , de
domineesche en vrome dichteres ‘Bergens sangmö’, hier zulk een invloed oefent, en
we het daaraan toeschrijven dat deze historische roman wel wat geprononceerd
eindigt als een gewilde bekeeringsgeschiedenis. Naar ons inzicht gaat die bekeering
wel wat vlug, gelijk ook het geheele verhaal met die afwisselende gebeurtenissen
ons wel eens te schetsmatig blijft.
Met dat al een verhaal dat zich prettig laat lezen.
Of men hetzelfde zal zeggen van S c h ü r m a n n 's schetsjes, genoemd naar 't eerste
Het Leven en de Dood? Het zijn zes burleske vertellingen waarin de spot wordt
gedreven met de ontdekkingen der wetenschap, met heldenmoed in Zuid-Afrika
betoond, met handige kwakzalvers, met onheilbrengende bigamie, met artistenbluf
en militairisme. De onderwerpen leenen zich dus wel voor een burleske behandeling.
Ze zijn groot en gewichtig genoeg, bieden ook voldoende lachwekkends om daarmede
het potsierlijke der levenscomedie te illustreeren. Doch zijn ze gelukt als burleske
vertellingen? Zeker, ze zijn vlug verteld, grappig ook, of vooral moppig. De van
ouds befaamde ‘hollandsche blijgeestigheid’ herleeft hier. Mij schijnt dit grappige,
boertige te opzettelijk. Het lachwekkende der levenscomedie is juist de ernst
waarmede die gespeeld wordt. Maar hier is iedereen op commando moppig, de lezer
gevoelt teveel de ‘Absicht’ om hem aan 't lachen te krijgen. Als een russisch diplomaat
zegt: ‘de Hollanders..... boenen de straatkeien en werken in hun huizen met zooveel
water, dat de laatste Hollandsche vloo al jaren geleden aan rheumatiek is overleden’
en zijn collega heet: ‘Wenceslas Bremkakkinostrowitch’ (bl. 141/2) dan lacht de
lezer niet - op commando.
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En het geheele boekje zal hij liever noemen een harlekinade.
De Kroonluchter is de naam van een stedelijk, oratorisch gezelschap, zich te
buitengaande aan rhetoriek en onderlinge aanbidding. Te i r l i n c k teekent ironisch
't glorieuze feest van het vijf-en-twintig jarig bestaan van het gezelschap, tevens het
feest van mijnheer B o e y k e n s ' voorzitterschap. Deze leeft dan ook eigenlijk voor
en met De Kroonluchter; zijn gezin, zijn werk is slechts bijzaak, zijn voorzitterschap
van De Kroonluchter is “het”. Na het feest echter vreest hij tegenwerking van de
jongere leden van het gezelschap, vreest hij allerlei slagen. En die slag komt van
geheel andere zijde. Terwijl hij opgaat in zijn feest is Va l l e , zijn wat
veronachtzaamde eenige dochter, verliefd, wordt verleid, verlaten - en maakt een
einde aan haar leven. Kort dus na het feest, de begrafenis - uitvoerig, gevoelig verteld,
De Kroonluchter luistert deze op met bombastische rhetoriek - die B o e y k e n s dan
eerst ziet in al haar afschuwelijke holheid. “Hij wist niet dat een schoone redevoering
zoo leelijk kon zijn. Hij was nu een droef man, en hij wist het nu. Niet toornig werd
hij, niet lastig, niet nijdig. Hij vroeg in zijne gedachten: - Weet hij (de redenaar) 't?
En is hij droeve?”’ En het eind is dat hij 't hem door De Kroonluchter op zijn feest
vereerde gouden horloge aan een armen vader weggeeft, die zijn eenig kind verloor.
Te i r l i n c k heeft met zijn smedig vlaamsch in De Kroonluchter een gevoelige
vertelling gegeven, innig-weemoedig, bijna gewild weemoedig door de te schrille
contrasten.
G.F.H.
A n d r é d e R i d d e r . Stijn Streuvels, zijn leven en zijn werk, 2e druk.
Amsterdam. L.J. Ve e n .
Gaat een Vlaming 's levens opgang verhalen van Vlaanderen's grootsten schrijver
van-nu, dan kunnen we reeds vooruit rekenen op warme bewondering en
hooggestemden loftoon.
En ons vermoeden wordt bewaarheid. Reeds op de eerste bladzijde wordt hij ons
voorgesteld als ‘de wondere boerenjongen, die woont in eene der schilderachtigste
streken van Westvlaanderen.’ En de laatste, de 200ste, eindigt: ‘“Er zal wellicht een
Vlaamsche Oogst komen. De aren zullen wegen en rijpen - wanneer de tijden genaderd
zijn”. “Dien Vlaamschen Oogst - laat hem komen uit S t r e u v e l s of door
S t r e u v e l s - zullen we in alle geval te danken hebben aan onzen grooten
Westvlaamschen prosateur, den genialen volksjongen uit Vlaanderen. Den kloeken
zaaier, onze dank, onze bewondering, onze liefde”.... En wat tusschen dit
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begin en slot staat, is gehouden in denzelfden toon van absolute bewondering.
Nu, dit tijdschrift heeft zich van zijn eerste optreden gevoegd bij S t r e u v e l s '
bewonderaars. En ook ik meen met de R i d d e r dat S t r e u v e l s ' laatste werken
Openlucht, Stilte Avonden,'t Uitzicht der Dingen ons de rijpe, voldragen vruchten
geven van zijn heerlijk talent. Ook wij zijn met de R i d d e r dankbaar dat S t r e u v e l s
door der critici gezeur om een europeeschen roman van zijn hand zich niet liet lokken
naar de wereldstad om zich te verdiepen in mondain gedoe. Neen, met hem geen
herhaling in het groot van den misstap van onzen P o o t ! Laat hij maar blijven in
zijn dorpken Ingoyghem, en ons blijven geven zijn landelijke vertelsels, altijd nieuw
en altijd frisch als elke lente. Hij is daar thuis - en de vele illustraties vertoonen ons
dat aardig - en hoe meer hij er van vertelt hoe liever. Want zijn kunstenaarsgeweten
en taalgenie scheppen van ook het geringste levende schoonheid.
Doch juist wijl we het over het geheel zoo met dezen S t r e u v e l s -bewonderaar
ééns zijn, vermoeit ons hier het apologetische, het breedsprakige verweer tegen alle
S t r e u v e l s -belagers.
Natuurlijk, de dorpsche klappeien scholden dien bakkersjongen die boeken schreef
voor ketter; natuurlijk, bekrompen moralisten schudden het hoofd over pater
Ve r r i e s t , die altijd zat bij dien neef van G e z e l l e , dien S t r e u v e l s ; natuurlijk,
eigenwijze critici weten wat S t r e u v e l s had behooren te schrijven om groot te
worden in hun oog - doch is dat al te gewone gedoe nu zooveel weerleggens waard?
Met dat al: deze biographie van S t i j n S t r e u v e l s blijft een eerlijk, warm
geschreven, oprecht boek.
En toch: zou 't niet natuurlijker geweest zijn als het was verteld als een sprookje:
Van een bakkersjongen die door liefde tot land en volk een europeesche beroemdheid
werd?
G.F.H.
Prof. J.M.S. B a l j o n , Prof. P.D. C h a n t e p i e d e l a S a u s s a y e , Prof.
F.E. D a u b a n t o n , G.J.A J o n k e r , J.H.L. R o o z e m e i j e r en Dr.J.R.
S l o t e m a k e r d e B r u i n e . Jezus Christus voor Onzen Tijd. Baarn,
Hollandia-Drukkerij. 1908.
Dit populair-wetenschappelijke werk geeft een positief antwoord op de tegenwoordig
in allerlei vorm gerezen vraag: wat we nu
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eigenlijk van Jezus weten, en in hoeverre zijn historische verschijning ook nog onzen
tijd beheerscht.
Dat dit antwoord positief is, valt - gezien de bewerkers, die ieder een onderdeel
van het onderwerp behandelden - misschien minder op; dan dat dit positieve antwoord
zooveel questies onopgelost laat, ja, die uitdrukkelijk poneert.
Zoo nemen zeker allen het woord van den inleider over: ‘wij moeten afleeren naar
uitwendige nauwkeurigheid te vragen, te scheiden wat gebeurd is van wat gezien is.
Het evangelische feit is voor ons het feit plus 't geen het heeft gewerkt; maar ook dit,
juist dit is nu het feit in zijn volheid, het beeld in zijn ook historische waarheid...
Doch wij blijven ongetwijfeld 't oudste beeld van Jezus in de Evangeliën 't zuiverst
achten, en verder zien wij in de ontwikkeling der kerk de trekken daarvan verklaard
en verwezenlijkt, stellig niet alleen in de orthodoxe leer of de kerkelijke vormen,
maar evenzeer daar bezijden bij hen die als ketters zijn uitgeworpen’ (bl. 33/4).
Dus geen angstig vragen naar preciese nauwkeurigheid; goed, maar waarom noemt
dan de een Mat 5: 18 een bekrompen woord, ‘dat Jezus niet kan gezegd hebben’ (bl.
67) de ander daarentegen dit ongetwijfeld een woord van Jezus? (bl. 200). Waarom
heft de één een vloekzang aan tegen het dogma ‘de christelijke formule’ (bl. 321),
en geeft de ander een alleszins-voortreffelijke dogmatische uiteenzetting over de
verzoening? Waarom spreekt de een met veel meer bewondering over Troeltsch dan
de andere? (bl. 27 en 291). Dit is toch niet consequent? Neen; maar daarom is dit
boek juist zoo goed Geen enkele partij, ook niet de zich noemende onpartijdige, voelt
zich hier thuis, hier veilig. Dogmatiek van kerk noch club is hier schotvrij; clericalisme
is zoo ver weg, dat deze mannen, allen meer of min in aanraking levend met de kerk,
zich niet eens verdedigen tegen hun clericalisme; ‘met den tijd meegaan’ wordt slag
op slag, en naar 't patroon geknipte eenvormigheid ten eenenmale gemist; - en toch
rustig is de zekerheid en volkomen de eenstemmigheid bij aller getuigenis omtrent
Jezus Christus ‘dat Hij “het” is. Ieder zal, ieder moet “het” op zijn eigen wijze zeggen,
maar voor allen is het “het”, het overal gezochte maar hier alleen gevondene, het
onuitsprekelijke, het allen lof en dank te boven gaande: God geopenbaard in het
vleesch’ (bl. 280). Deze innerlijke eenheid bij uiterlijke verscheidenheid, en dit zoo
als vanzelf gekomen, is wel het eigenaardige van dit boek.
G.F.H.
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J a n F e i t h . De Wereld Om. Amsterdam, S c h e l t e m a 's en H o l k e m a 's
Boekhandel.
‘Een oolijkert is deze goed-Hollandsche globe-trotter!’ glimlacht de lezer, ter helfte
gekomen van De Wereld Om: ‘hij ging blijkbaar Japan zien, doch, als een goed
reiziger wilde hij niet denzelfden weg door Azië terug, en dus over Amerika
thuiskomend had hij van zijn uitstapje naar Japan, tegelijk gemaakt een reis de wereld
om.’
Want niet slechts wordt de middelmoot van het boek gewijd aan Japan, wordt daar
rustig rondgekeken, geflaneerd, zelfs buiten gelogeerd bij een betaling weigerenden
boer - een alleraardigst tooneeltje - terwijl Europa, Siberië en Amerika hoofdzakelijk
uit de trein-coupé worden aangekeken, maar ook de beschrijvingstoon wordt in Japan
een andere. Overal is de toon beschaafd, prettig, van een reiziger die voor zijn plezier
reist, wien ‘de locomotieffluit als opwekkende krijgsmuziek in de ooren klinkt’ (bl.
1) en die dus den lezer tot diens plezier laat luisteren naar zijn prettig reisverhaal,
maar in Japan wordt en blijft deze toon, die der bewondering. Van geheel Japan bijna
geldt hier, wat de schrijver zegt van zijn tocht naar het heilig Nikko en zijn
tempelschatten: ‘zelf als een pelgrim, vol eerbied, en met steeds gewijder stemming,
in verbazing eerst, die groeit tot bewondering, en dan tot verrukking, die tot
aandoening verteerdert, trok ik daar nu ter bedevaart op. Goud en bont en vol en
bizaar - en toch, o! en toch van onroerende pracht en driemaal waard als hoogste
schoonheid geheiligd te zijn’ (bl. 164/8).
Doch vóór ons deze eenigzins mode-bewondering kan vervelen zijn we reeds
midden tusschen Amerikanen, die de schrijver op boot of in trein alleraardigst aan
den praat weet te krijgen en handig typeert. B.v. als hij een jong echtpaar hun
business-like huwelijksopvatting laat uiteenzetten, waarbij de man besluit: - ‘Anderen
vinden dat wat Amerikaansch om altijd over zàken te spreken, maar 't komt er, hoe
je 't ook beschouwt, toch altijd weer op neer; en mijn vrouw heeft gelijk, dat het
huwelijk bij ons is business with thàt!’
Daarmede tikt hij op de plaats van zijn vest, waaronder zoowel zijn hart als zijn
portefeuille bedoeld kon zijn’ (bl. 186).
En deze luchtig-geestige verteltoon maakt de lezing van De Wereld Om tot een
genot, hetzij de schrijver uit den trein ons Siberië en de Far West aanwijst, of zelf
bedevaart door Japan, of midden op den stillen Oceaan als sportsman de eer van
Holland ophoudt.
G.F.H.
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Italiaansche Reisindrukken door Mr. S. M u l l e r Fzn. Haarlem. H.D
T j e e n k W i l l i n k e n Z o o n 1907.
Wie bij het naderen van het voorjaar, door beurs en tijd daartoe in staat gesteld met
dit rijkelijk en goed geillustreerde boekje in de hand zich een gemakkelijk hoekje
uitkiest in den sneltrein naar Milaan, dien gelukkigen sterveling voorspel ik een
genotvolle voorbereiding voor de heerlijkheid van zijne Italiaansche reis. In deze
geestige en goedgehumeurde bladzijden toch weerspiegelt zich niet slechts een groote
rijkdom van zonnige reisherinneringen, een aanstekelijke blijdschap over aanschouwde
schoonheid; maar het boek is vrij van alles wat tweedehands is Elke regel is
persoonlijk. En zoo luistert gij naar deze eenvoudigweg, met zekere rustige
bescheidenheid neergeschreven herinneringen, steeds geboeid, en met dat eigenaardige
gevoel van veiligheid, dat een betrouwbare gids U geeft.
De eerste oorzaak van dit welgevallen ligt natuurlijk in den inhoud van Mr.
M u l l e r s boek. Al waarschuwt de schrijver ons met eenigen nadruk dat we hier
iets nieuws over de Italiaansche geschiedenis of de Italiaansche kunst’ niet zullen
vinden, er wordt toch onder 't causeeren over het bekende heel wat verhaald wat ook
den plichtmatigsten Baedekerlezer onbekend is gebleven. Intusschen is het toch,
meen ik, in iets anders dat wij de eigenlijke charme van deze reisschetsen moeten
zoeken Mijns inziens ontspringt de grootste aantrekkelijkheid van dit boek uit zijne
oprechtheid. De schrijver, Nederlander en historicus in hart en nieren, maakt noch
zich zelven noch ons ooit diets dat hij enthousiasme heeft gevoeld waar hij koel is
gebleven, hij verzwijgt u zijn ergenis niet waar hij ontsticht is geworden, en hij
bekoelt niet zelden uwe wat haastige bewondering; maar ‘door jarenlange oefening
gewend de zaken te zien in historisch verband’ geeft hij u rekenschap van zijn
afwijkend oordeel en wekt in u van tijd tot tijd naast eene neiging tot bescheiden
tegenspraak een zeer sterk verlangen op om eens mét hem te staan voor het Battistero
te Pisa, met hem te wandelen door de nauwe straten van Lucca, ‘het dolste stadje dat
men zich denken kan,’ met hem aanzittende onder de gasten der brave waardin van
den Leone Bianco te San-Gimignano hem nog meer te hooren vertellen over
Toscaansche burgertwisten... en ten slotte aan zijne zijde te dwalen door Florence.
Niet op alle bezoekers werkt de bekoring der Arnostad op gelijke wijze. Mij heeft
zij aangegrepen, machtig en onmiddellijk op het eerste oogenblik dat ik de piazza
della Signoria betrad. Bij
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den schrijver der Italiaansche Reisindrukken is de ingenomenheid slechts
langzamerhand gekomen; op sommige punten zelfs nauwelijks. De dom bleef hem
- ondanks Brunellesco's koepel - eene teleurstelling, onder de kerken acht hij alleen
Orsanmichele en San Miniato ‘waarlijk aangrijpend’. En zoo gaat het telkens. Want
deze schrijver heeft een zekere voorzichtigheid in het bewonderen. Men zou bijna
zeggen: hij vreest overrompeld te worden. Het is vaak alsof hij eerst datgene ziet
wat de werking der schoonheid belemmert, en pas daarna zich aan hare bekoring
overgeeft Bij den Campanile zelfs moet hij eerst voor zich zelven den onaangenamen
indruk van het ‘hooge witte gevaarte met rood en zwart marmer ingelegd’, en het
drukkend effect van de zware uitspringende kroonlijst verwerken, vóór hij kan
getuigen van ‘de smettelooze blankheid van het monument’, van ‘den adel der
verhoudingen, den weelderigen overvloed en de verrukkelijke fijnheid der versiering.’
- Er is in deze terughouding iets dat den lezer boeit. Het boezemt ons belang in,
wanneer de schrijver ons met zekeren schroom bekent, dat hem Donatello ‘dierbaarder
is dan de reus Michel Angelo’, want wij weten dat hij van zijn oordeel, dat zoo sterk
van het onze afwijkt, op belangwekkende wijze rekenschap zal geven. En wij ervaren
onder 't luisteren, hoe suggestief zulk echt persoonlijk schrijven als het zijne is, hoe
heerlijk onze eigene herinneringen aan Giotto en Ghirlandajo, aan Lippi en
Bartolommeo opleven, wanneer hij er van verhaalt in zijn onopgesmukten stijl, met
zijn rijpe historie-kennis en zijn geestige zegswijze.
Deze schetsen zijn, vijf jaren geleden ‘geschreven onder den verschen indruk van
het genotene.’ Dat ze ook thans in boekvorm al de oorspronkelijke frischheid hebben
bewaard, dat niet slechts het nieuwe aan den bundel thans toegevoegde ‘Florence’
maar ook de oude bekenden ons bij de lezing zoo veel genot hebben gegeven is wel
het beste bewijs dat er weinig aanleiding bestond voor de aarzeling met welke Mr.
M u l l e r besloot tot den herdruk.
K.K.
P.C. B o u t e n s . Stemmen. Amsterdam. P.N. v a n K a m p e n e n Z o o n .
Hoe dieper de aandoening van aanschouwde schoonheid ons treft, des te sterker is
onze aarzeling om haar te ontleden en in woorden aan anderen kenbaar te maken.
De ‘Stemmen’ die in B o u t e n s ' verzen tot ons spreken, verstaan wij duidelijk en
klaar,
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want het is een van de groote gaven dezen dichter geschonken, dat hij hetgeen hem
is toegefluisterd, niet voor onze ooren uitspreekt éér hij het ons werkelijk vertolken
kan; maar als we luisteren naar zijne schoone verzen, dan is het ons zelf langen tijd
of wij liefst maar zonder iets te zeggen, stil aan zijne zijde zouden gaan, hoorende
naar de reine melodie zijner poezie.
Want de dichter der ‘Stemmen’ leert u luisteren. Eerst naar den klank van
schoonheid die ruischt door al wat leeft:
O te luistren naar de zee,
Tot de ziel ga fluistren mee:
Tot heur zwijgen
't Wonderwoord
Uit zijn diepten stijgen
Hoort.

Maar weldra voert hij u verder! Het is niet enkel de rhythmus die hooger stijgt, in
het lied van de Branding:
Daar is meer rust in uw rusteloosheid, glans-bewogen spiegel,
diepe hartontroerde zee
Dan in avondlijk-bezonde groene landen, dan in windelooze
zomernachten onder sterbezeilde stee.

en het is niet enkel de gezonde kracht van den herfststorm die u treft in de korte
klaroenstooten van dit lied:
De wind schalt onvermoeid
Als donder tong-ontboeid
Die gierde uit volle keel zijn lang gesmoord geheim;
Door 't lange loeien jagen
De korte regenvlagen
Als telkens keerend kletterhelder rijm.

Wat is het dan, dat ons in deze verzen zoo diep treft? Zeker, vooreerst wel die
eigenaardige verscherping van eigen gehoor, die verheffing in de waarneming der
dingen om ons heen, welke steeds de vrucht is van onzen omgang met een waarachtig
dichter. Daarnaast onze vreugde om den wonderbaren rijkdom en de welluidendheid
van onze Nederlandsche taal, onze blijdschap wanneer we de natuur mogen zien,
zoo schoon als de dichter haar zag. Verder, bij dezen dichter, de dankbaarheid dat
de oud-klassieke pöezie zoo machtigen invloed kan hebben op een krachtig man die
weet dat hij veilig zijne kunst kan kuischen in hare school, zonder eigen
oorspronkelijkheid prijs te geven.
Immers aan Helleenschen geest verwant in toon en klank is
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menig lied van B o u t e n s . Geen misschien meer dan deze toch zoo zuiver
Nederlandsche strofe aan den Morgennachtegaal:
O stil, als stortvloed uit een blauwe lucht
Slagregenen van klank
Hemeldoorbraak die ruischt de wereld blank
Met hagelkletter-parelen koraalgerucht.
Springtij van puur geluk
Bonst sluizen stuk;
Van hoorbaar vloeiend wonder
Loopt alle leven onder.

Maar dit alles - het aandachtig natuuraanschouwen, het wondergaaf weergeven van
hare bekoring, het zuiver klankenspel der verzen roert nog niet het allerdiepste in
ons gemoed. Machtiger worden wij aangegrepen als de dichterziel van zich zelve
getuigt. En dat doet B o u t e n s in dezen bundel met treffende oprechtheid en
ongeveinsheid. Zijne levenswaardeering, door smart en vreugde henen zich
uitstrekkende tot de eeuwigheid die hem dat leven alleen ten volle levenswaard kan
maken, bezielt zijne verzen.
Had ik maar vooruit geweten
Hoe het diepst en donkerst lijden
Toch voor vreugde wordt vergeten Had ik maar vooruit geweten
Hoe de vrije goden meten
Smarten òm in nieuw verblijden.

Nieuw verblijden! Zie, dat is de genotvolle aandoening van den hoorder die leest en
herleest het lied aan den Morgen nachtegaal, of die met den dichter gaat door den
blanken dageraad en luistert hoe den hoorder die leest en herleest het lied aan den
Morgen nachtegaal, of die met den dichter gaat door den blanken dageraad en luistert
hoe
Des morgens zingend hart de leeuwrik, slaat
Uit zijn verdwaasde keel
Wijsheid, die geen betracht en elk verstaat.
Vreugd zonder maat,
Vreugd zonder duur!

Welke vreugde voor ons - zulk eenen dichter in ons midden te weten, en te zien, hoe
nog steeds zijn weg opwaarts leidt.
K.K.
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Ida Westerman
Door Gerard van Eckeren.
Negende hoofdstuk.
I.
Het was Zondag-middag, na het eten. I d a had dien dag een dubbel uur Zondagschool,
daar ze insprong voor een zieke vriendin; L i e n t j e en D o l f j e waren uit spelen
bij een kennisje, en juffrouw We s t e r m a n - nu I d a er niet was - hielp L e n a
achter met de vaten. Zoo trof het dat J o h a n Ve r m e e r met den ouden
We s t e r m a n alleen was in het achterkamertje en hij het oogenblik gekomen voelde
om te spreken.
De kruidenier, na zijn aanstaanden schoonzoon een sigaar te hebben aangeboden,
waarvoor deze bedankte, was voor het venster gaan staan en trommelde met zijn
vingers tegen de ruiten. Het motregende. Buiten, in het kleine tuintje, siepelde het
water met dunne straaltjes af langs de geteerde schutting; de roode bladeren van den
wilden wingerd in den hoek glimmerden nat.
‘Mooi toch, dat rood, net vuur,’ bewonderde We s t e r m a n , zich tot den jongen
onderwijzer wendend, die aarzelend wat achteraf stond. ‘Jongen, kerel, het is toch
maar een “aorig” lappie grond, die tuin van mij! Wil je wel gelooven, dat ze in de
groote steden er naar snakken. En
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zon meneer, te veel haast, zou ik zeggen. 't Is dan ook een liefhebberij zooals 's
zomers die rozen tieren.’
Even geeuwde hij achter zijn hand, krauwde toen in zijn peper-en-zout baardje,
liep daarna - duimen in zijn vest-gaten - als een beer in 't kleine vertrekje voor het
raam op en neer.
‘Gek hè, da's nou zoo'n gewoonte van me! 'k Zit geen oogenblik stil door de week,
zoodat ik het Zondags verleerd ben’...
Ve r m e e r had een paar maal zwijgend geknikt, soms ook even geglimlacht, als
de ander naar hem keek. Zijn hart bonsde; een zware druk lag op zijn borst. Nu moest
hij spreken, suisde het in hem, het was thans het oogenblik, hij mocht niet langer
uitstellen. Vreemd... schoot het even helder-nuchter door hem heen, dat die man, die
daar loopt en over zijn tuin praat, zijn rozen, mijn lot in zijn hand heeft... mij met
één woord verpletteren kan, maar ook, met één woord, tot een gelukkig, duizend
pond verlicht mensch kan maken. En vreemd, dat ik hier sta, en doe of ik naar hem
luister en wacht en uitstel het woord, dat over mijn lot zal beslissen...
En als een kleine jongen begon hij te rekenen, dacht: als hij nu weer stilstaat, zal
ik het zeggen, om, als de ander stilstond, toch nog te verschuiven, te denken: 'k zal
het doen zoodra hij zijn vingers wegneemt uit zijn vest.
Tot hij eindelijk, mannelijk, zich geweld aandeed en het trillend uitbracht:
‘Meneer We s t e r m a n , ik zou u graag een oogenblik spreken.’
De kruidenier schokte stil, zag hem verwonderd aan. ‘Halo!, wat is 't? Je zegt dat
zoo ernstig. Toch geen kink in de kabel, wil ik hopen, jonge man?’
Ve r m e e r glimlachte flauwtjes, een glimlach die hem pijn deed; streek zich toen
met zijn hand over 't voorhoofd, dat gloeiend bonsde. De kruidenier, steeds meer
verbaasd, schoof een stoel aan. ‘Ga zitten kerel, je ziet bleek als een doek. Voel je
je ziek?’
Doch Ve r m e e r herstelde zich al; voelde, nu de eerste
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stap gedaan was, al een stalen kalmte door hem heen trekken. Hij wist zich thans in
staat tot de worsteling, die komen ging...
‘Meneer We s t e r m a n ,’ zoo begon hij met een stem, die verstevigde onder het
spreken. ‘U heeft mij indertijd uw vertrouwen geschonken en dat legt mij de
verplichting op als een man tegenover u te staan. En dan moet ik u zeggen, dat er
veel voor mij veranderd is in de laatste maanden... dat ik... enfin, ik wil 't niet langer
maken dan noodig is... dat ik niet meer denk zooals men als kind mij geleerd heeft,
zonder dat het ooit tot een wezenlijk deel van mijn overtuiging is geworden.... Meneer
We s t e r m a n ... ik ben... geen christen meer...’
Hij zweeg en zijn oogen staarden naar het zwart- en roodgestreept karpet onder
zijn voeten. Hij was volmaakt kalm, bijna onverschillig-kalm, dacht hij even, rustig
afwachtend thans wat zijn schoonvader antwoorden zou. Hij had gedaan wat hij zijn
plicht meende; het overige zou geschieden als het moèst...
We s t e r m a n , tegenover hem aan tafel, had zijn oogen met de hand bedekt. Zoo
zat hij lang... lang... in de stilte van het kamertje... Op den schoorsteenmantel tikte
statig langzaam de pendule. Van uit het keukentje, achter, klonken flauwtjes de
stemmen van L e n a en de juffrouw.
Toen was het, eindelijk, dat We s t e r m a n zijn hand van de oogen afnam, en 't
scheen J o h a n dat om die oogen roode kringen lagen. Zwijgend zagen de beide
mannen elkander aan, tot de oudste ernstig-smartelijk zeide:
‘Ve r m e e r , wat je me daar verteld hebt is een slag in mijn leven, al stel ik het op
prijs, dat je als een man tegenover mij gehandeld hebt. Ik... ik had je al als een van
mijn kinderen beschouwd... als m'n kind, m'n zoon hield ik van je... en ik behoef je
dus niet... te zeggen... dat ik kapot ben door wat je me vertelt... Ik begrijp nog niet,
hoe het mogelijk is, hoe dat zoo in je gekomen is... maar ik begrijp... dat je niet
lichtvaardig zult gehandeld hebben. Daarom moet ik stil zijn, het aan God overlaten...
Alleen, jongen, wat ik je bidden mag...’ en hij stond op,
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legde zijn hand op Ve r m e e r 's schouder, dien hij bij elk zijner volgende
langzaam-nadrukkelijke, schoon met moeite uitgestooten woorden zachtjes drukte:
‘Wat ik je bidden mag... blijf zoeken, blijf ernstig zoeken... in de Schrift... want die
is het die van mij getuigt, spreekt de Heer. En als je ernstig bent, o ik zal niet zeggen
dat je er om bidden moet, want dat kan je niet, veronderstel ik, - maar als je ernstig
bent, ernstig zoekt... op de eenige plaats waar het ook te vinden is... dan... dan zal je
je dwaling inzien jongen, dat weet ik zeker. Ik... ik kan het je niet geven... maar ik
zal God bidden, dat Hij je oogen opene...’
Hij was neergezonken op een stoel, zijn oogen opnieuw met de hand bedekkende.
‘'k Had je zoo graag als schoonzoon gehad... 't spijt me zoo... ook dáárom’...
schudde hij zachtjes het hoofd. ‘Arme I e d j e , arm kind... dat we haar dat moeten
aandoen. Maar ze zal... zelf...’
Hij voltooide den zin niet, schreide zachtjes; groote tranen druppelden tusschen
zijn vingers en vielen dof-tikkend af op het tafelkleed, waarop zijn arm steunde.
De deur naast het tuinraam piepte open en juffrouw We s t e r m a n trad in.
‘Wel zoo, zitten jullie hier te koekeloeren.... ik dacht....’
Haar woorden knapten plotseling af en ze stond even roerloos, met verschrikte
oogen. Toen zag ze beurtelings naar haar man en Ve r m e e r , wachtend een
uitlegging.
J o h a n was opgestaan, gaf haar een hand.
‘Laat uw man nog een oogenblik,’ sprak hij gedempt, met een stem, waar alle
kleur uit weg was. ‘Er is iets... dat hem wat overstuur heeft gemaakt.... Hij zal het
u.... later wel vertellen. 't Is beter, geloof ik, dat ik nu weg ga....’
Hij trad op de tafel toe, legde zacht zijn hand op We s t e r m a n s schouder.
‘Dag meneer We s t e r m a n ! Ik zal nu maar gaan....
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graag zou ik later.... nog eens verstandig met u over alles spreken.... Ik mag nog wel
eens terugkomen?’
We s t e r m a n knikte, zonder zijn hand van zijn oogen weg te nemen. Even later
was hij met zijn vrouw alleen.
Zij stond nu naast hem, tot hem overgebogen; haar glad-grauwe haarkap dicht aan
zijn gezicht.
‘K a r e l .... jongen.... wat is er dan toch? Zeg het mij dan K a r e l .... toe, zeg het
nou? Zeg je mij niet alles, heb je mij dan niet altijd alles gezegd? Van dat wij
geëngageerd waren af.... Zeg, weet je nog, hoe je 't mij toen altijd zeide.... als je
verdriet had.... en hoe dat je altijd opluchtte?....’
Zij zweeg even stil en bleef staan in haar gebogen houding, afwachtend. Om hun
hoofden grijsde de schemering van den triestigen achtermiddag, die moeilijk van
boven het kleine tuintje door het eenige raam naar binnen wrong. Het motregende
steeds. En hier - in het kleine kamertje, waar de beide reeds grijzende hoofden roerloos
waren bijeen - hing na die laatst gesproken fluisterwoorden iets van ver verleden,
van jeugd en zon.... als een atmosfeer van weemoed om wat geweest was.... en nooit
meer terugkeeren zou.
‘K a r e l .... toe jongen,... spreek dan toch....’
Toen had hij haar aangezien, lang, en verscheidene malen zachtjes het hoofd
geschud. En zijn stem had droefklagend geklonken, als van een kind:
‘Begrijp jij het vrouw.... begrijp jij het, dat ons I e d j e .... en J o h a n .... niet trouwen
zullen.... dat het uit is.... alles, alles uit?’

II.
I d a , dien middag, toen ze thuis kwam, had dadelijk begrepen, dat J o h a n thans
gesproken had. Zij vroeg niet waar hij was, zei geen woord, maar ging dadelijk naar
haar kamertje, waar ze dien heelen middag zitten bleef, starend naar 't grijzig
gemotregen boven de daken. In haar denken
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bleekte het beeld van haar vader zooals zij hem een oogenblik te voren beneden had
zien staan voor het venster, zich even omkeerend toen zij de deur opende. Het droeve
knikje, waarmede hij haar begroet had en dat ze nu steeds en steeds bleef voor zich
zien, neep haar hart toe van weedom, om het leed dat haar vadertje werd aangedaan
door haar en J o h a n .... Want, ook háar schuld was het, dat haar vader leed. Als zij
sterk en krachtig was geweest in haar geloof, zou zij bergen verzet hebben, zou ze
J o overtuigd hebben van zijn dwalingen, want, o, het moesten toch immers dwalingen
zijn, die hem hadden afgetrokken van de eenige Waarheid?.... Maar zij was zelf zoo
lauw en zoo flauw, haar gebed was zoo schaarsch geweest die laatste maanden. En
dan - ze was zoo dom! Wat wist zij van al die geleerde werken, die J o h a n gelezen
had? Hoe zou zij dan hem kunnen overtuigen van wat zij toch de Waarheid wist.
Misschien zou haar vader het kunnen, - die had veel gelezen, vroeger vooral: nú zei
hij altijd, dat hij slecht meer lang kon stil zitten.... Maar ach, al die boeken van J o
zou hij toch niet kennen, en J o had gezegd hoe men niet oordeelen mocht, als men
dat niet alles gelezen had....
Zij zat op een stoel naast de deur en haar oog ging door het kleine kamerhokje
met het bleek-blauw verschoten behang, de zilver-glimmerende teksten, haar
linnenkastje waarop de portretten stonden van haar ouders, ooms en tantes. En zij
dacht hoe het dan wel heel, heel moeilijk was: te weten wàt waarheid was, als men
er zoo veel geleerde boeken voor moest doorlezen. En toch had de Heer Jezus gezegd
dat het den wijzen en verstandigen verborgen was en aan de kinderkens geopenbaard.
En had de Apostel niet ergens geschreven, hoe al de wijsheid der menschen dwaasheid
is bij God.... o neen, neen, het wàs niet waar wat al die knappe mannen leerden, al
waren ze dan ook professor of zoo iets.... Waren het in Jezus' tijd al niet de
Schriftgeleerden en de Phariseeën die zich verzetten tegen de dingen van 't Koninkrijk
Gods; waren zij het niet die den Heer mee gekruisigd hadden? Was het dan geen
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vijandschap tegen God, zich tegen Zijne in de Schrift geopenbaarde waarheid te
verzetten?
Roerloos zat zij op haar stoel, handen gevouwen. Grijze schemering mistte het
kamertje binnen - in het huis, beneden, was het heel stil. Zij ademde diep; een twijfel
begon weêr te woelen door haar borst, of zij wel goed gedaan had, dien middag in 't
plantsoen, met haar engagement niet te verbreken, het niet - toen - beslist alles uit te
maken. Was het niet zwak, niet slecht, niet Gode ongehoorzaam zich te binden aan
iemand die Gods openbaring verwierp? Ze wist hoe haar ouders, haar kennissen,
haar ooms en tantes ook - oom F r i t s en tante D i e n misschien uitgezonderd - zoo
spreken zouden; ze hoorde haar vriendinnen van de catechisatie, de zangvereeniging
het fluisteren: ‘Heb je gehoord? I d a We s t e r m a n gaat trouwen met een
ongeloovige!...’
Het woord stak haar als een priem in de borst; haar mond trok pijnlijk en haar
vingers krampten zich ineen. Zij sloot de oogen en 't was haar een oogenblik of ze
aan den rand stond van een donkeren afgrond. O Heere God, Hemelsche Vader, geef
Uw kind toch een teeken en leer mij hoe ik handelen moet.... prevelden haar lippen
droog.
Langen tijd zat zij, voorovergebogen op haar stoel gezakt. Zij dacht aan haar vader
en moeder beneden, die nu wisten, het voor hen zoo vreeslijke....; op dit oogenblik
misschien spraken over haar en J o h a n . O, zij geloofde niet meer dat haar ouders
zouden trachten hen te scheiden; daarvoor was de blik, die in-droeve, zacht om te
schreiene blik, waarmee haar vader haar had aangezien, toen zij even, straks, aan de
deur gestaan had, te teer en te weinig beslist geweest, als had hij zelve wel begrepen,
dat zij niet kòn.... En toch.... O, het leed dat zij hun zou aandoen als zij met hem
trouwde, dat niet uitgesproken en verborgen leed, - niet uitgesproken en verborgen
om haar, om J o h a n ook, het leven niet durend te verbitteren, o dat leed voor haar
bewustzijn juist dáárom zoo verschrikkelijk - mocht zij het, zou zij het hun kùnnen
aandoen? Zij wist niet, zij wist niet - al haar zelfver-
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trouwen, al haar zekerheid was weg. Ze had een gevoel of het leven voor haar te
zwáár een leven was en dat het goed zou zijn indien God, terwijl zij hier zat en het
buiten regende over die triestige, triestige stad met al haar ellende, nu zachtjes uit
dit moeilijk leven haar wegnam....
En zij zag, voor hare verbeelding, de toekomst.... zonder J o .... een reeks van
eindelooze, grijze dagen rijend naar een grijs verschiet... O, ze kon niet, ze kon niet...
afstand doen. En het zou ook niet hoeven.... God zou zoo wreed niet zijn! Had Hij
zelf J o niet op haar weg geplaatst en gewild dat zij elkaar zouden liefhebben? Zou
God dan Zijn eigen werk te niet doen?
Eensklaps schokte zij rechtop, als bij een plotselinge ingeving, stak een kaars aan
en nam van haar nachttafeltje haar bijbeltje. Bevende zochten haar vingers, knitserend
het dunne papier. Waar stond het ook, waar stond het. Het was Paulus aan de Efeziërs,
of neen aan de Corinthiërs, geloofde ze. O daar had ze het! Haar oogen dronken
gretig de woorden: ‘En een vrouw, die eenen ongeloovigen man heeft, en hij tevreden
is bij haar te wonen, dat zij hem niet verlate....’
Zij las den tekst een paar maal over, liet, eindelijk, het boekje zinken in haar schoot.
Stil zat zij te staren in het kaarslicht.
‘Dat staat in den bijbel...’ prevelde zij. ‘Is dat geen bewijs genoeg?’ O, zij zag het
eensklaps, helder, en 't ging als een blijde verwachting, een stalende kracht door haar
heen: Dáárom was het dat God hem op haar weg had geplaatst: om hem door haar
tot Zijne waarheid te leiden en hen zoo, door elkaar, te sterken in 't geloof. Mocht
zij dan een waardige discipelin van Jezus worden, bereid en toegerust tot het werk
in Zijnen dienst!
Tranen van dankbaarheid schreide zij.

III.
Onder 't avondeten heerschte een vreemd-vroolijke stemming. De oude
We s t e r m a n , met nog een tikje
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rood onder zijn grauwige wenkbrauwen, schertste met L i e n t j e en D o l f j e , voor
wie hij poppetjes van brood kneedde, waarom moeder al een paar maal het hoofd
had geschud en zachtjes gezegd: ‘Maar man... leer de kinderen dat toch niet... zulk
geknoei aan tafel.’
L i e n t j e vooral proestte van pret; rekte haar hals met het blauw-kralen colliertje
ver over tafel heen; haar oogen glinsterden. ‘En nou een aap, pa....’ gilde haar hooge
stemmetje, ‘en een beer, en een pauw, ja een pauw, toe pa eerst een pauw?!!’
Maar toen D o l f j e , overmoedig, ten slotte in zijn glas met melk begon te gorgelen
en L i e n t j e door een plotselingen ruk achteruit met haar servetje haar bord vol
reepjes van de tafel trok, was 't opeens uit, werd vader streng; zat hij gedurende den
voortgang van den maaltijd met stijf op elkaar geklemde lippen vóor zich te staren
en slaakte hij, meer dan eens, een diepen zucht.
W i m , naast moeder, vertelde druk van de Jongelingsvereeniging en de
voorbereidingen tot het Jaarfeest, waar hij de Abdel-Kader van Bernard ter Haar zou
voordragen.
‘Ken je 't al W i m ?’ informeerde I d a . ‘Is 't niet erg moeilijk, zoo'n lang gedicht?’
Zij glimlachte lief, luisterend naar wat W i m antwoordde, onderwijl genietend
van zijn stralend gezicht, onder 't blonde krulhaar. Zij voelde zich zoo blij, zoo
dankbaar nu ze wist hoe het alles zou terecht komen. Zij lette er niet op, dat vader
voor zich staarde, gedrukt en zwijgend, na zijn gekken met de kinderen. Ze zag
L i e n t j e en D o l f j e , uit de even-koestheid na het standje nu al lang weer
opgelevendigd, drukker dan ooit de tafel beheerschend, spoortje spelend met een
paar servetringen; ze zag, naast W i m , haar moedertje in de oude zwart-zijden japon,
japon die ze afdroeg, de grauwe haarkap glad getrokken over 't lieve hoofd dat zoetjes
glimlachte onder 't verhaal van W i m , ook af en toe even knikte naar I d a . En ze
zag, vooral, W i m , haar broer, dien geestelijken ‘bonvivant’ zooals haar vader hem
wel schertsend noemde; hoorde zijn stem, die sprak. Het licht van de hanglamp

Onze Eeuw. Jaargang 8

170
straalde gelig-warm over de dingen van de tafel, glansjes tikkend op de porceleinen
bordjes en het deksel van de botervloot, roomig tintend het pas schoon, smetteloos
laken. De kaas, in zijn glazen stolp, lag als een klomp van vreemd en zeldzaam goud:
een goudberg, vol donkere en geheimzinnige holen; het brood, in 't midden van de
tafel, kruimde sneeuwig in zijn hard-bruine knapkorst; het lag daar zoo stil zich te
geven naast het glanzend mes, dat I d a lust kreeg er veel en smakelijke mooi-ronde
sneden af te snijden. Een gevoel van thuis-zijn doorkoesterde haar, een zalig gevoel
van lief te hebben en te worden liefgehad. Daar zaten zij om haar: haar vadertje,
moedertje, 't zusje, de broêrs.... en hier zat zij, en zij mocht van die allen houden,
hun belangen deelen, meêleven in die duizenderlei kleinigheidjes, vreugdetjes en
verdrietjes, voor de buitenwereld zoo onbelangrijk, maar voor hen zoo rijk, zoo rijk...
Het was een nieuw en onbekend gevoel voor haar, als stond zij plotseling voor
een nieuw en ongeweten vergezicht. Ik ben thuis, heerlijk: thuis.... herhaalde zij een
paar maal stil voor zich zelf; - allerlei plannen en voornemens voor de toekomst,
gedurende den tijd dien zij nog in 't ouderlijk huis zou moeten doorbrengen, snelden
door haar heen, en de zon in haar ziel, bij hare gedachten, lachte zij uit in haar
glimlach, die wijd en weldadig over de tafel ging.
‘I d a heeft schik,’ plaagde W i m , het rustig kringetje van onopgeletheid rondom
haar verstorend. En: ‘I d a heeft schik... hè, hè pa... páatje, I d a heeft schik... kijk
maar pa... ze lacht’... danste D o l f j e luidruchtig op zijn stoel.
Zij, voor zich heen, bleef stil glimlachen. Zij bemerkte niet, hoe haar vader, ineen
gedoken, als ouder geworden, haar even ernstig-aandachtig had aangezien, smartelijk
verbaasd om haar glimlach; - zij voelde zich stil-zalig, vol rustig vertrouwen, - het
kón niet zijn dat deze vrede zou verstoord worden...
Ook toen - na den maaltijd - haar vader haar vroeg
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in de zijkamer even het licht op te steken en zij begreep dat het was wijl hij nu met
haar spreken wilde - bleef zij heel kalm, daar God hen zéker veilig door deze moeite
zou heenvoeren. En terwijl zij in het donker van de kamer wegbukte onder de tafel
naar een voetenbankje, daar de gaskroon zoo hoog was, zag zij nogmaals, heel
duidelijk en afgebakend nu, voor oogen: Gods weg.
Het licht plofte op en zette de kamer, die wat muf van ongebruiktheid rook, terstond
in een zacht-gelen glans. Een nachtvlinder die tusschen de zware gordijnplooien
gescholen zat, snorde te voorschijn, fladderde in wijde kringen om den wit-glazen
ballon, er wild af en toe tegenaan tikkende. De bronzen beelden opzij van de pendule
- jongen met herdersstaf, meisje met mand op haar hoofd - oogstaarden wijd-strak
de kamer in, als verschrikt door het licht.
Met groote stappen was We s t e r m a n begonnen op en neer te loopen; zijn hoofd
naar den grond, zijn handen op den rug onder de panden van zijn zwarte jas; zijn
schouders waren afgezakt; zijn rug leek gebogen met een lijn van smart; en I d a ,
terwijl zij staan bleef in het midden van de kamer, verlegen, beklemd nu door het
lange zwijgen, bemerkte opeens wat haar aan tafel straks ontgaan was: hoe haar vader
in die paar uur was oud geworden. Zij klemde de handen, bevende. Een nevel waasde
voor haar blik; 't was of al haar vastheid haar thans weer ontzonk.
Toen was het dat haar vader zijn heen-en-weer loopen staakte en met een schokje
bleef voor haar staan. I d a zag zijn trouwhartige, grijze oogen diep-vast in de hare
blikken met een zachte droefheid en een stille beslistheid tegelijk, die het meisje
verwarden en tevens de behoefte gaven zich aan te werpen tegen dat breede zwarte
lichaam daar vóor haar en schreiende rust te zoeken aan die breede borst, moe en af
als zij zich voelde van gespannenheid. Doch ze deed niets, voelde zich zelve staan
strak, beweegloos, als een beeld, voelde amper de hand die haar vader op haar
schouder legde, terwijl zijn stem sprak, als ver: ‘I d a , kindje... ik heb vanmiddag
met J o h a n gesproken en hij heeft me iets verteld dat me veel, veel verdriet
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doet... Zie je kindje, ik mag het hem niet verwijten... 't geloof is een g a v e , wij geven
het ons zelven niet. Alleen... o kind... de gevolgen, dat wat nu gebeuren moet... zie
je... dat... 't is zoo wreed... ik hield van J o h a n als mijn zoon al, en ik had jullie...
zoo graag gelukkig gezien...’
Hij sprak zoo zacht, bijna smeekend, en het was of onder de zachte smeeking van
die stem zij zelve zacht werd, als ontdooiend uit de starre strakheid van dat beeld.
Tranen schoten in haar oogen; in haar keel wrongen snikken op en zij gaf zich willig
aan de armen nu, die liefkoozend haar omsloten.
Zachtjes schreide zij tegen zijn schouder; haar boezem schokte tegen hem aan.
‘Kindje, kindje, bedaar... je maakt je zoo overstuur,’ trachtte hij te kalmeeren. En al
spoedig bedaarde zij ook, verlicht, nu de spanning van dagen lang gebroken was. Zij
bette met haar zakdoekje haar oogen en glimlachte door haar tranen heen, haar vader
toe. De woorden van Paulus glansden weer in haar op als oude bekenden. Zij wezen
haar den weg, dien zij te gaan had.
En zij sprak er van, spontaan en vleiend-blij, met iets kinderlijks in den toon van
haar stem en haar woordkeus, als vroeg zij om de toestemming van iets, dat zij zich
reeds half bezit waande: ‘Ja vadertje... het is wel naar... o het doet ook mij verdriet
van J o h a n ... maar nietwaar... we mogen van mekaar blijven houden... nietwaar
vadertje... God heeft ons toch samen gebracht, en weet u... ik geloof vast... o ik wéét
het... ik weet het zoo heel zeker vadertje... dat God ons juist heeft samengebracht
met een doel... met het doel dat ik J o h a n weer tot het geloof zou terugbrengen...
Gelooft u ook niet vadertje?’
Haar stem smeekte vleiend-blij, maar er was, ondanks die blijheid, in haar oogen
iets dat angstig op zijn antwoord wachtte.
Hij zag haar even aan, meewarig; schudde toen verdrietig het hoofd.
‘Dat zijn overleggingen uit den mensch, kindje. O, ik begrijp zoo hoe je er toe
komt, je er aan vastklemt, en toch...
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als je nadenkt, kalm nadenkt, en vooral als je bidt, dat God de verzoeking van je
wegneemt, alles wat je aan het aardsche bindt, dan... zal je inzien... dat...’
Zijn lippen aarzelden, als durfde hij niet uit te spreken wat hij dacht.
‘Dat...’ drong zij, bijna toonloos.
En hij, droef-fluisterend:
‘Dat het een zonde zou zijn jegens God: je te binden aan een man die Hem en zijn
Zoon, den Heer Jezus, verwerpt. Al wie vader of moeder lief heeft boven mij is mijns
niet waardig... Dit woord van den Heiland is vreeselijk, een ontzachlijk ernstig woord,
mijn kind, bedenk het wel: is mijns niet waardig.’
Het was I d a plotseling of zij, bij die woorden, zich koud en hard voelde worden
als een steen. Zij hijgde zwaar; een vreemde verkilling woei door haar borst.
‘Mijn God, als dat waar is, dan... háát ik Jezus,’ flitste het satanisch door haar
heen.
En oproerig gooide zij er uit: ‘Dat kàn Jezus zoo niet bedoeld hebben vader, dat
kan niet; Jezus leerde dat wij onze naasten moeten liefhebben, dus ook onze vader
en moeder, en Paulus heeft gezegd dat de liefde de meeste is. Uw opvatting vind ik...
vind ik... ontzettend...’
Zij stiet het uit, hijgend, bevende van zenuwachtigheid, de leuning van een stoel
verknijpend tusschen haar trillende vingers.
Haar vader antwoordde niet dadelijk; tegenover haar staande zag hij haar aan met
een ernstig, bleek gelaat, de lippen opeengeperst, en treurige oogen. En in zijn stem
klonk iets hards, toen hij eindelijk sprak: ‘Je vergeet I d a , dat dezelfde Heiland, die
ons het gebod van de liefde gegeven heeft, ons heeft gezegd, hoe Hij niet gekomen
was om den vrede te brengen, maar het zwaard....’
Een gloed was het meisje naar de wangen gestegen; haar anders zachte oogen
schitterden opstandig. ‘Dan kan ik het Christendom geen verheven leer vinden en
dan kan ik het... bijna begrijpen... dat J o h a n ...’
Zij wierp zich neêr voor de sofa, waarin ze haar gloeiend
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hoofd verborg. Zacht legde haar vader zijn hand op heur haar.
‘'t Zijn zondige woorden die je daar spreekt, kindje, moge God ze je vergeven.
Zie, jij bent de eenige niet die de verzenen tegen de prikkels slaat. ‘Deze reden is
hard, wie kan ze hooren’. Reeds onder Jezus' jongeren waren er die dit uitspraken,
evenals jij, en die, zooals er geschreven staat, ‘sedert niet meer met hem wandelden’.
En toch kindje, o, alleen dàn zullen wij het ware geluk deelachtig worden, wanneer
wij op des Heilands vraag: ‘Wilt gij ook niet weggaan?’, ondanks àlle raadselen,
ondanks àlles wat tegen onzen natuurlijken mensch ingaat, wat ons hard en wreed
schijnt - dat ééne vertrouwensvolle woord van Petrus tot het onze maken: ‘Heer, tot
wien zullen wij heengaan, - Gij, nièt mijn vader, nòch mijn moeder, nòch J o h a n ,
Gij, Gij alléén hebt de woorden des eeuwigen levens...’
Voor de sofa lag zij en snikte, snikte. - De opstand was in haar gebroken; 't was of
haar leven in een niets werd opgelost....

Tweede boek.
Eerste hoofdstuk.
I.
In de stille achterkamer, aan het raam, zat zij gebogen over haar naaiwerk. Haar hand
die de naald hield schokte machinaal op en neêr; telkens als de naald werd doorgehaald
knapte droog het stijve linnen.
Zij zat alleen. Door het glasraam met de vitrage zag zij in den winkel haar vader
in zijn witte jasje achter de toonbank; zij hoorde G e r r i t stommelen met het
winkeltrapje en dan het kelig-volle bekken-geluid van de schalen, telkens als er onder
't wegen werd tegenaan gestooten. Het scheen druk te loopen. Onophoudelijk tjiengde
de winkelbel; meiden in hun katoentjes, wollen doeken omgeslagen voor het gure
weer, drongen om de toonbank,
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onderling babbelend, af en toe brutaal-hard uitschietend in een proestlach. En nog
verder af, achter den winkel met al zijn klein gerucht, rommelde het
ochtend-straatgedruisch: gerettel van wagens, de eentonige roep van een koopman,
het aàn-ringelingen van een tram, om de zeven minuten, met het doffe geklep-sjok
van het paard.
Al die geluiden waren I d a bekend van uit haar vroegste jeugd en toch - zoo anders
leek haar alles dezen morgen. Als ze nu en dan, voor het aanhechten van een nieuwen
draad, even opzag en zich met de kille hand langs 't voorhoofd streek, dat klammig
aanvoelde, was het haar als zat ze in deze kamer geïsoleerd van de buitenwereld en
als waren de geluiden die zij hoorde en het bewegen dat zij zag onwerkelijk, niet
meer dan een droom.
In het tuintje zwiepte de wind de kale ranken van den wilden wingerd tegen de
schutting; een enkel rood blad nog, hardnekkig zich vastklemmend, wapperde trillend
op en neer als een verlaten sein vlaggetje.
I d a zag er naar, starend, en een trek van pijn wrangde om haar mond. Ze dacht
aan de vlaggetjes bij de schietbaan, waar ze op Zondagen zoo vaak met J o h a n was
langs gekomen. Een leegte woei door haar borst, die zwaar ademde, en achter haar
oogen drongen tranen prikkelend op. Ze beet zich op de lippen om zich in te houden
- toch, in haar gierde het verlangen boven zich neer te werpen op den grond, en uit
te schreien, uit te schreien lang en wild. Maar zij deed zich geweld aan; ze beet zich
haar lippen stuk bijna, in een energie die zij zelve niet begreep. En zij voelde haar
trekken verstarren reeds weer tot het bleeke masker dat zij steeds den huisgenooten
toonde, verbergend de wijde wanhoop die er achter lag.
Ze wist wel - haar vader en moeder meenden dat zij bezig was héen te komen over
haar verdriet, en - even verbaasd toch om het zóo spoedig - verheugden zij zich, God
dankende dat hun kind Hij gesterkt had, kracht en moed haar gegeven het verleden
van zich af te zetten. Dat ze nog bleek zag, was natuurlijk; het lichaam was nu eenmaal
minder vlug dan de geest.
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Zoo voelde I d a het ze denken, en, bitter, vond zij er genoegen in, dit denken telkens
verder uit te spinnen, haar ouders gedachten toe te schrijven van welke ze ver stonden,
gedachten liefdeloos-wreed jegens hun kind, dat zij langzaam dood martelden. Zij
wist wel dat zij onbillijk was; dat haar ouders leden mèt haar; dat haar moeder nachten
geschreid had en haar vader dagen lang amper had geglimlacht. Zij wist het en ze
voelde hoe ze verkeerd deed, ondankbaar, met het niet te willen weten. Maar haar
leven met God was ook zoo zwak in deze dagen. Wel had ze gebeden, hartstochtelijk
God gesmeekt haar J o h a n toch terug te geven, toch te maken dat haar ouders het
goed vonden. Maar de God tot wien zij zoo gebeden had, was de God van vroeger
niet geweest, niet de God dien zij hoog en heilig boven zich voelde, wiens wegen
niet de hare waren en aan wiens liefderijke vader-zorgen zij zich vertrouwend overgaf.
De God wien zij gebeden had, snikkend met haar hoofd in 't kussen, was een God
geweest voor wien zij dwingend stond, een God geschapen uit haar eigen wild
verlangen, en dien zij, als haar eigen maaksel, verwerpen zoude, bleef Hij voor haar
smeeken stom. De God tot wien zij gebeden was een verre, vage God geweest;
biddende had zij het gevoel dat haar woorden verloren gingen in het wijde ruim der
lucht.
Dat kwam omdat het haar geen ernst was met haar gebed; omdat alles in haar
verward was en scheen stukgereten wat er vroeger een sterke vastheid en een blij
vertrouwen was geweest.
Nooit had ze smart gekend in haar jonge leven; nooit was haar geloof beproefd
geweest. Op den blauwen lentemorgen van haar bevestiging was zij vroolijk met de
schare opgegaan om naar waarheid slechts bevéstigd te worden in wat reeds met haar
gansche zijn was saamgegroeid. Zooals die blauw-en-gouden morgen was haar
Christendom geweest. Als zij zich Jezus dacht - reeds als klein meisje - dacht zij zich
hem in 't witte kleed, met zijn liefdeblik de schare omvangend. Des Heilands wonden
aan het Kruis - ook voor hare zonden Hem geslagen - zij gedacht ze wel; zij
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leed ze wel mee - toch, op den Goeden Vrijdag was steeds de Paaschdag lichtende
gevolgd.
I d a 's Christendom was een Paasch-christendom; niet het Christendom van een
Gethsemané.
Nu - nu was Gethsemané gekomen. - ‘Al wie vader en moeder liefheeft boven mij
is mijns niet waardig’, - en wederom: ‘Die vader en moeder niet haat, kan mijn
discipel niet zijn’. - O het verschrikte haar, het verwarde haar; met hare bleeke handen
weerde zij ze af, die woorden. God was zoo wreed niet, kón zoo wreed niet zijn! Had
Hij zelf J o h a n niet op haar weg geplaatst en gemaakt dat zij elkander zouden
liefhebben? Was de liefde dan niet de meeste? Stond dat niet in dienzelfden Bijbel,
waaruit die schrikkelijke woorden haar grijnsden aan? O, het kon niet anders of de
menschen, haar vader ook, hadden den zin dier woorden niet begrepen, de verborgen,
geestlijker beteekenis, waardoor de harde kanten afstompten. Maar welke was dan
die verborgen beteekenis? Nieuwe vragen rezen op, die zij niet wist te beantwoorden.
Tot zij, moegestreden, eindelijk maar niet meer vroeg, niet dacht meer - 's morgens
en 's avonds werktuigelijk haar gebed deed, zonder overgave en zonder warmte met, alleen, in haar ziel, schreiend, het groote verlangen.
Zij had het naaiwerk weer voor een oogenblik in haar schoot laten zinken, een draad
afknappend tusschen haar tanden. Toen bleef ze even voor zich staren naar 't tuintje,
in gepeinzen verzonken, 't Was nu drie weken geleden dat zij J o h a n voor 't laatst
had gezien, hartstochtelijk schreiend aan zijn borst had gelegen, terwijl hij bleek,
ontroerd, doch uitermate vast beheerscht getracht had haar te kalmeeren. Samen
hadden ze 1 Cor. 13 gelezen, het hoofdstuk over de liefde, en zijn stem had gebeefd
en geklonken als was ze gebarsten. Vóor de laatste verzen had hij moeten ophouden,
zoo snikte ze, en hij had zich over haar heengebogen en gezegd hoe niets, niets hen
van elkaar kon rukken, omdat zij elkander liefhadden. Nu
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moesten ze van elkaar gaan en moed houden, al braken de lange, zure jaren voor hen
aan. En hij had zelfs getracht te schertsen: hij moest nu als Jacob zeven jaren om
haar dienen, had ze wel uitgerekend? precies zeven jaar! Ze was nu 23. Zoodra ze
30 was, trouwden ze. En wie weet, of vóor dien tijd al niet. Zoo had hij bemoedigd,
en hij was van haar weggegaan, nog dienzelfden dag vertrokken naar Rotterdam,
waar hij een plaats als redacteur aan een klein dagblad gekregen had. Eenmaal had
ze sedert nog iets van hem gehoord, door een vriendin aan wiens broer hij had
geschreven. Na die eene maal was alles uit geweest, was er niets gebleven dan een
groote, stomme leegte....
Zij had hem moeten beloven, moedig te zijn, te vertrouwen dat hun liefde op den
langen duur het winnen zou, òndanks alle hinderpalen. Maar ze wist niet hoe zij
moedig zou zijn, zou vertrouwen, waar alles haar scheen te begeven. Zeven jaren!
Als een eindelooze grauwe vlakte leek haar die tijd, een vlakte welker horizon zij
nimmer zou bereiken. En zoo zij hem al bereikte - zou er dan iets gewonnen zijn?
Een donkere twijfel omwolkte haar ziel. Zou zij haar ouders die smart ooit durven
aandoen? Want toestemmen in haar huwelijk zou haar vader nooit. Nog rilt ze terug
voor den somberen toon, waarop hij het haar had toegevoegd: ‘Ik zag je - o kind het
klinkt hard, ik weet het - maar ik zag je liever dood, dan dat ik mijn toestemming
gaf voor je huwelijk met een ongeloovige. Staat er niet geschreven: ‘Vreest niet voor
degenen die het lichaam dooden en de ziel niet kunnen dooden; maar vreest veelmeer
Hem, die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel.’ Zooals het lichaam minder
is dan de ziel, zoo is mij de tijdelijke smart die ik je moet aandoen, m'n arme I e d j e ,
smart die eens zal gelenigd worden, toch minder dan het heil van je kostelijke, door
God mij toevertrouwde ziel, die eeuwig kan verloren gaan.’
Zoo had hij gesproken, dien éenen keer, dat, na J o h a n 's vertrek, zij nog gesmeekt
had haar 't geluk niet te ontnemen, de liefde zonder welke zij niet leven kon. - Zou
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zij dan, aan den horizon dier granwe jarenvlakte, den moed vinden zich te verzetten
tegen zijn wil? O ze wist niet, ze wist niet, - 't was alles ijl en donker om haar heen,
- zij zag geen uitkomst. Liefst wilde zij dat God haar spoedig uit het duister leven
wegnam, dit bestaan van verschrikking en dood. O, slapen te gaan en niet weer te
ontwaken, hoe zalig, hoe zalig moest dát zijn...
Stil zat zij, de handen gevouwen, haar schreiende oogen door een nevel starend
in den tuin...

II.
't Was in de eerste dagen van December dat er vorst inviel. De lucht boven 't kleine
stadje stond fel-blauw te tintelen; de steenen in de straten werden hard en droog, hol
weerkaatsende den voetstap. In het plantsoen hieven de zwarte winter-boomen hun
grillig takken-kantwerk tegen den blauwen hemel aan, en de vijver, omgrepen door
de zilvrig bevroren gras-gazons, lag dicht onder glad-gave ijskorst.
Naar dien vijver scheen zich thans het leven van het stadje verplaatst te hebben,
als het hart waarheen en van waaruit het levensbloed vloeit. Van den morgen tot den
avond mierelde het er van zwarte lichamen, deinend en zwalkend en krabbelend
onder 't gekras van de schaats. Hier en daar, waar het ijsvlak wat hobbelig was,
grommelde het met buikige geluiden bij het overheen rijden, doch verderop waar
het glad lag en effen en de baan vrij zich strekte, zong het zijn kristallen zing-zang,
wen luchtig van 't snellende ijzer beroerd.
Ginds ver, achter 't takken-gewir, waar de oude, grijze kerktoren met de
flikker-gouden wijzerplaat scherp zich teekende tegen het blauw, tinkelden af en toe
wat fijne klankjes, en telde de basstem van de klok de uren af....
Glij-hupp'lend langs het harde paadje, waarover wat schrale stroo-halmen slordig
lagen uitgestrooid, kwamen zij de gras-delling af, áan op den vijver. W i m in zijn
duffel
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voorop, als een gezellig beertje, hun beider schaatsen klikklakkerend tegen zijn dij.
I d a had moeite hem bij te houden, eens bijna getuimeld door de gladheid. Zij had
een kleur; haar wangen gloeiden; iets van wellige warmte doorstroomde haar: zij
snóóf den winter, dien echten, hartigen geur van vroegere jaren wanneer het vroor,
dien geur van rinsche aarde en tintlende lucht-ijlte.
Al terstond had ze 't gevoeld, al dien eersten vriesmorgen: dat er iets anders, iets
beter werd. Na de drukkende benauwing van veel grauwe dagen, die ze dóorsleepte
in al maar denken aan J o h a n , 's morgens hunkrend de avonden tegemoet en 's
avonds bang en huivrend voor de donkere verschrikking van den nacht, dagen waarin
zij stil huilend zittend' op haar kamertje, het verlangen aan haar ziel voelde knagen,
al maar knagen, er al de sap en al de kracht vretend uit weg, - na die benauwing was
het als een opluchting, een verruiming, als was er iets weggenomen uit haar borst,
dat haar het vrije ademen belet had.
Op een middag, onder 't eten, was er gesproken over 't ijs. Pa had gehoord, dat de
vijvers al bereden werden. D o l f j e had gejubeld, toen even gezeurd of hij met
L i e n t j e sleeën mocht; was dadelijk na den eten in 't portaal gaan baanvegertje
spelen, schett'rend met zijn helle stemmetje van: ‘Sjente, sjente asjeblief’ en: ‘Pak
de leuning! Pak de leuning! Een centje, een centje voor den baanveger asjeblief.’ Ieder die de kamer uit- of in wou, hield hij tegen met zijn stoffer, en hij liet niemand
door die hem niet met fiches van de kien zijn tol had betaald. L i e n t j e zat met haar
fornuisje zoetjes in een hoekje, door D o l f j e daar neergezet met een: ‘Jij bent het
koekezopie L i e n ’....
I d a , in de huiskamer de boel afruimend, had hen zoo gehoord en ze had
ingedronken hun jonge geluidjes, en 't was als hoorde ze in de verte het krassen van
schaatsen en als zag ze vele blije menschen bij elkaar. Ze dacht aan vorige winters;
wat had ze gereeën toen, vaak tot het heelemaal donker was en ze 'n standje kreeg
als ze thuiskwam. Dan had ze zich wel even slecht gevoeld en zich
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beloofd het niet weer te doen, maar heel lang waren die goeie voornemens nooit
gebleven. Een lekkere moeheid lag in haar, een moeheid niet alleen in haar beenen,
maar in haar heele lijf, als heerlijk-gelijkmatig er doorheen gevloeid. Ze kon zich
dan altijd betrappen op trek in een bord erwtensoep.
Als een vleug, als een geur, die, vergeten, nog is blijven hangen in een oud, oud
huis, was nu, deze dagen, de heugenis van dat alles in haar weergekeerd. Het was of
er, met de vorst, iets nieuws, iets anders in haar werd, iets wat vreemd en ongewoon
zich stootte tegen haar sombere zelf, maar dat, als een stille kracht, door die
somberheid zich heenmengde, als druppelend nieuwe levens-sappen in haar ziel. En
op een morgen, toen zij ontwaakte en de vorstbloemen zilver-fel op de ruiten van
haar kamertje geteekend zag, had ze zich eensklaps betrapt op den lust nu gauw op
te staan en haar schaatsen te zoeken en weg te hollen naar het gladde vijvervlak.
Wel even was, pijnlijk, de gedachte door haar heengegaan aan J o h a n : hoe ze
zich dezen zomer verheugd hadden op hun eersten winter samen op het ijs. Maar 't
was iets als een zucht geweest tot zelfbehoud, die hare opkomende tranen haar had
doen terugdringen, haar warme dekens van zich afwerpen, zoodat ze bibberend een
oogenblik lag in de bijtende kou. Ze genoot van die kou als een hartige zelfkwelling,
die alle weekheid, alle schreiensbegeerte uit haar weggeeselde, en terwijl ze, zittend
op den rand van haar bed, haar kousen aantrok en haar vel in de felle vorst-atmosfeer
haar bloed-warme lichaam omstolde, betrapte zij zich op het neuriën van een wijsje,
haar opgedrongen door een in lang niet gekend gevoel.
Beschaamd had zij gezwegen; haastig zich verder gekleed.
Op de bank voor het melktentje bond W i m haar de schaatsen onder. Menschen en
kinderen krioelden langs hen heen; schaatsen snerpten. Een baanveger, smoezelgele
bontmuts scheef getrokken over paarsig kleumgezicht, zijn handen wanstaltig-groot
in zwarte wanten, stond knie-
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knikkend, bezem-in-arm, te trampelen in het poeierig ijsschrapsel naast de baan,
eentonig deunend: ‘Denk aan den baanveger asjeblief, denk er 's om! meneer, juffrouw
denk t'r dan ook 's om als je blief’...
I d a , op haar bank, half droomerig toekijkend - dat gemierel van al die menschen
voor je heen máákte je droomerig, had ze altijd gevonden - glimlachte, denkend aan
het spel van D o l f j e met L i e n een paar dagen geleden in het gangetje - en haar
oogen volgden den man zooals hij, telkens als er een 'n beweging maakte naar zijn
zak, op lammig sukkelgangetje den rijder naging, als werktuigelijk steeds blijvende
deunen, half binnensmonds zijn: Denk t'r 's om! Denk t'r 's om! - De stumper, straks
zou z'm ook wat geven... ging het door haar heen. Even, als van uit de verte, een ver
vizioen, terwijl de zwarte lijven langs haar dwarrelden, zag zij voor zich
steegjesellende: een donker vertrek, een armoedige vrouw en een kind dat om brood
schreeuwde, en was het of achter die ellende weg er kroop haar eigen smart, die ze
nu niet voelde, maar toch wist, diep weg in haar toch steeds bleef weten, als iets dat
bestònd, er altijd wàs, in de stad, de straat, hun huis, haar eenzaam kamertje... Maar
als ze dan opzag in de blauwe lucht en ze zag al die menschen en, aan haar voeten,
W i m , die op zijn knieën kreunend haar schaatsriem trok, dien ze heerlijk-stijf zich
voelde spannen om haar enkel, en ze zag, op zij, in het tentje dat vroolijk gezelschap
zitten dat lachte en slurpte chocola, waarvan de geur haar omzwemelde - dan scheen
die ellende haar zoo onwerkelijk, haar eigen ellende en de ellende van dien man, dat
het was als was het alles een sprookje in wit en in blauw en in goud, sprookje waarin
alle menschen een groot gezin uitmaakten en allen van elkander hielden en elkaar
welgezind waren.
‘Voel I e d - zitten ze zoo stevig?....’
Dat was W i m 's stem vlak vóor haar, en hij lachte nu hij zag dat zij even schrok,
onderwijl zijn knieën afslaande. Hij reikte haar de hand en nu stond zij en voelde
zich
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glijden al, meeglijden weg met al die menschen het blauw in, de ruimte in.
‘Heerlijk W i m , ze zitten best hoor,’ knikte ze haar bedankje.
Hij bond nu snel zijn eigen schaatsen onder en een oogenblik later zwierden ze
weg.
‘Nou zeg, je bent 't nog niet verleerd hoor’... prees W i m . Zijn hand die de hare
hield onder haar mof gaf een plagerig kneepje, wat haar dankbaar-lachend hem deed
aanzien. Die W i m - 't was toch een besterd, die broer van haar!
Zij scharrelden tusschen de menschen uit naar het wijde, opene; hun beider
verlangen ging naar de trekvaart. Er was een klein slootje, dat ze door moesten, met
gelige glibber-bonken; meer loopen dan rijen was 'et! toen een aarden walletje over
klauteren. Daarna de eenzame gladheid.
De zon was reeds in zijn nedergang. Boven de ver zich in groenheid na groenheid
strekkende landerijen hing hij gouden te branden, open en vrij. Rondom zijn goud-hart
bleekte de hemel in cirkels van fletser blauw, streperig uitwaterend boven de
donker-violette takkenwarrelingen van 't naakte bosch aan de kim. Hier en daar op
het veld een eenzaam molentje, scherp-belijnd; vogels, als zwarte spikkels, zetten
zich op de uitstekende wieken; vlogen weer op. En recht voor hen uit, als áángeveegd
door een veeg van de zon die langs de geheele gestrektheid van de vaart het ijs
overglansde, de baan, gaaf en schoon, met alleen, hier en daar, in de verte, een
eenzaam menschstipje.
‘Da's Holland I e d , heerlijk land, wat?’ zei W i m in extase, terwijl I d a even
gebukt stond en aan haar schaatsriem peuterde. Zij knikte zonder spreken, in een
evenglimlach. Toen kruisten zij handen en reden weg....
Rijdende, glad wegschietend langs de bevrorene wallekanten, den recht-lijnenden
weg langs de vaart, en aan den overkant de wijde velden-groenheid, begon I d a haar
leven van die laatste weken voor 't eerst in perspectief te zien van vaste helderheid.
J o h a n en zij, ze waren gescheiden
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door iets, een macht die sterker was geweest dan zij. Daar had ze om getreurd al die
weken, en om geleden, woest om geschreid op haar kamertje, aan de tafel, halsstarrig
weigerend op D o l f j e s kloppen naar omlaag te komen om te eten. Ze had er om
gesnikt in haar bed, de donkere nachten, bijtend in haar kussen, smeekend en
dwingende God dat Hij niet zoo wreed zou zijn, dat Hij, die toch liefde was, haar
Johan zou teruggeven. Gehoopt had zij, steeds gehoopt, en altijd, iederen dag opnieuw
gehoopt, dat God haar hooren zou, dat er iets gebeuren zou nu, waardoor J o zou
terugkeeren. Maar alles was strak en gewoon en onbewegelijk gebleven; het leven
was, na dat schriklijke, den middag van hun scheiden, zijn gewonen gang gegaan; 's
ochtends het stommelen van G e r r i t met de luiken als hij opensloot, dan 't ontbijt,
het huishouden, het zitten met haar moeder voor het raam van 't najaarstuintje al
naaiende. Het bengelen van de tram buiten, het klip-klappen van het paard, het klirren
van de winkelbel, D o l f j e en L i e n t j e die uit school kwamen, L i e n t j e die na
het eten in een hoekje van de kamer haar Zondagschoolversje zat te leeren.... het
praten van vader en moe.... over alles.... de kinderen.... moe klagend dat D o l f j e
zoo sleet.... vader pruttelend over de belasting, die elk jaar hooger werd.... of sprekend
over 't nieuwe wijklokaal.... de derde predikantsplaats.... Het was alles strak en
gewoon en onbewegelijk rondom haar smart geworden, na die eerste weken van
warme vertroosting. We l waren ze blijven lijden met haar, ook toen zij,
langzaam-aan, niet meer het kindje was, dat allen koesterden als in 't begin - wel was
er maar zelden gelachen in huis door anderen dan L i e n t j e en D o l f j e , - maar zij
allen waren langzaam en onbewust weer gegrepen door die strakheid van het leven
zelf, noodwendig, schoon dan niemand geweten, gevoeld had dát het zoo was.
Wat waren ze klein, de menschen, en wat konden ze weinig! Zij, in haar verdriet,
om haar verlangen naar J o h a n - wat kon zij weinig. Was het leven dan zoo wreed
en onverbiddelijk? Neen, neen, het was God die
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alle dingen met wijsheid had bestuurd.... voortging dag aan dag zijn kleine menschjes
te sturen in de lijn die Hij voor hen bestemd had.
Zij zag uit over de velden waar zij langs reden; zij zag de lucht v a s t staan, met
de zon. Het blauw was, van de zon uit, meer en meer verbleekt tot een gele strakheid
en de hemel had iets van een koperen bol die uitstond over het lage land. En zij
begreep, eensklaps, hoe er menschen waren, die aan Gods bestaan en Zijn
voorzienigheid konden twijfelen, zooals J o h a n . Maar op het eigenst oogenblik dát
ze dit begreep, gevoelde zij zich zelve stil gezet in een onwankelbaar vertrouwen
aan den God harer kindsheid, harer meisjes-jaren, den God die háár nooit, zelfs waar
ze Hem verliet, verlaten had....
En terwijl W i m , het lange zwijgen moede, nu te praten begon, vroeg of ze niet
moe werd; sprak van dadelijk wel te moeten òmkeeren want dat het gauw donker
werd - dwaalde haar oog over de velden, ginds naar de zon, en bad zij, voor het eerst
in al die weken ootmoedig: ‘Heere, Gij weet wat voor Uw kinderen het beste is - niet
onze wil, niet mijn wil, maar de Uwe geschiede, o God....’
De late middag, hoog en wijd alom, scheen haar een kerk....
Zij waren nu omgekeerd en W i m steunde haar forscher. Ze was even gestruikeld
over een scheur en hij meende dat ze moe werd, verweet zich al dat hij haar te ver
had meegesleept. Zij liet 'm maar stil in dien waan, gelukkig om zijn goede
bezorgdheid, 'n Lieve broer was-i, die W i m . Af en toe sloot zij even de oogen, zich
veilig gedragen voelend door zijn steun; dan was het zalig voort te glijden, zonder
dat je haast je voeten voelde; voort te deinen, te zweven, als zweefde je boven den
grond. Links, op zij, stond de zon nu vlak op de aarde, vurig-rood. Het was of de
boschrand er in brand stond. En dichter bij, in het koelere licht over de velden, waar
langzaam-aan schemer te duisteren begon, waren de dingen zoo vreemdanders nu
dan gewoonlijk: de voorbij-vliegende molentjes,
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de hekjes, een enkele verre hofstee ook.... Het werd haar als reden ze, zweefden ze
door een betooverde wereld en, de oogen gesloten, ginds de vurige brand, was het
I d a , of het J o h a n was in wiens armen zij zoo voortdeinde, wiens warme adem
langs haar wangen streek. Geluk.... geluk.... dit was geluk.... ging 't door haar borst.
Zoo te zweven blijven..... altijd.... dien druk, den o zoo zachten en sterken, den
krachtig schragenden druk te voelen.... altijd.... en daarbij te denken aan haar verren
liefste.... aan J o h a n ....
Nooit anders.... niets dan dàt....
In de menschenvolte, bij het tentje op den vijver terug, bond - onder 't flak'rend
schijnsel der lantaren - W i m nu I d a 's schaatsen los.
‘We zullen krijgen, dat we zoo laat zijn....’ schertste hij, tegelijk zijn hoed lichtend.
‘Wie groette je daar,’ vroeg I d a mat. Zij was moe en bleek - al die menschen,
die stemmen, na de wijde rust van buiten.... haar droom.... brachten haar van streek.
‘Ik?.... ach.... zoo maar.... een kennis,’ ontweek W i m , blijkbaar verward.
Toen zag I d a , hoe de jonge man, dien W i m gegroet had, werd aangeklampt door
iemand die zij kende, D o r a R i k k e r s , een meisje van den krans. Een pijnlijke
trek verwrong even haar bleekgezichtje. ‘O.... is het....’ Haar stem stierf en haar
lippen trilden. De broer van D o r a was de vorige week uit Amsterdam naar 't stadje
overgekomen, om zijn plaats te vervullen als onderwijzer aan de Christelijke school.

III.
Het was gaan sneeuwen. Een paar dagen lang hadden groote wollige vlokken
gedwarreld voor 't raam van 't tuintje, waren neergezegen op de schrale grasperkjes,
die zij blankig overstuivelden. Als een hermelijnen rand
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zette zich op de dof-bruine schutting, aan het einde bij den muur waar de klimop
stond verbloesemend tot een bloei van fluweelig witte winterbloemen.
Toen was het gaan dooien. De hermelijnen rand op de schutting dunde uit als door
mot aangevreten: dikke klonters wit bleven hier en daar zitten, nog een tijd, tot ze
glissend afgleden. De klimop droop en glansde met de metalige nieuwheid van zijn
afgewasschen blaadjes; langs den muur streepten donker-grauwe plekken van
afdruipend sneeuwwater. De hartige vorst-atmosfeer verklamde; 't scheen of alle
dingen in huis nattig aanvoelden. De triomfeerendblauwe vrieslucht hing
verschrompeld boven 't stadje, ziek en kleurloos, neerdreinend over de morsige
sneeuwstraten een vale schemering: geen dag en geen nacht.
't Was in die dagen, dat I d a op een morgen wakker werd met de gedachte aan de
Wasch. Door 't raam, waarvoor ze vergeten had het rolgordijn te laten zakken, bleekte
de morgen haar kamertje binnen, killig afschampend tegen 't blauwig behang met de
lichtere vierkanten van opgehangen teksten, glijdend over de tafel, waar als rare
dingen haar boordje en manchetjes kronkelden, langs de gele linnenkast met
wit-beenen sleutelgat-rondingen naar de waschtafel in den hoek, daar krijtwit
verstollend tot de brutale plekking van lampetkan-in-kom.
I d a , in een plotseling geheel wakker zijn, lag op haar rug het alles aan te zien, en
huiverde. Zij trok de dekens vaster om zich heen, zich klein makend in 't holletje van
haar eigen lijfs-warmte, en sloot even de oogen. Een weeë ellende siepelde in haar
binnen, er verdringend de heerlijke weelde van haar droom, 't Was zomer geweest
en ze had met J o h a n geloopen over groene landen; vogels zongen hoog in de lucht,
voor hun licht-gaande voeten schoten de bloemen op, en ginds in de verte ruischten
bosschen vol beloften. Zij gingen hand in hand, als kinderen; soms zagen zij elkander
even aan en dan was het of hun blikken in elkaar versmolten. Ver over de verre
weiden heen had muziek geklonken als van weeke violen...
I d a , in den grauwen morgen, lag stil, haar oogen starend
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naar 't plafond, haar vingers gekrampt in de lakens. Een wrange bitterheid was in
haar mond, plakkend haar tong aan haar verhemelte; een schreiensbehoefte slikte op
in haar keel; ze voelde zich inwendig uitdrogen van leegte. Het was haar of ze hier
lag in een wijd, wijd niets van grauwe verlatenheid; of haar bed een schip was waarop
zij langzaam afdreef, langzaam, langzaam afdreef naar een oord van verschrikking
en dood. Ze kon niet roepen en ze kon niet weenen; ze kon niets dan star-roerloos
liggen met een droog-heete schokkende ademhaling, die blauwig boven haar
verdampte.
Even dacht ze nog aan de wasch: dat die beneden op haar wachtte, en aan den
krans, vanavond, waarop zij niet gemist kon worden met de thee... toen dacht ze niet
meer, liet zich denkeloos gaan op de deining van dat wijde, wijde meer van grijze
alleenheid...
Maar de ontspanning was spoedig gekomen, met snikschokken haar doorhuiverend,
terwijl zij met haar hoofd als van pijn over haar kussen wreef. - O... o... haar droom...
haar mooie, lieve droom... was weg... als alles weg ging... er was niets meer... niets.
Waarvoor leefde ze nog... Wáárom deed God haar dan wakker worden, nu alles zoo
grauw en dood en leelijk was... waarom had Hij haar in haar droom niet gedood.. op
't oogenblik dat zij meende gelukkig te zijn?...
Zij drong haar hoofd schurend in de kussensloop, kauwend het zilt-vochte linnen.
Ze riep weenend J o h a n met lieve naampjes, kinderlijk-klagend, waarom hij haar
liet. ‘J o , - mannie... waarom ben je weggegaan van je vrouwtje... waarom laat je me
zoo alleen in die kouwe, akelige wereld?... Weet je dan niet dat ik dood ga... dat ik
niet leven kan zonder jou... Wat kunnen me al die menschen schelen, die zeggen dat
het niet mag... als jij maar van me houdt J o ... en me in je armen neemt... en me
kust... weet je dan niet meer die groene wei en de vogels,.. was het niet mooi alles...
en hielden we
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toen niet van elkaar... J o ... J o ... mannie... waarom ben je dan van vrouwtje
weggegaan...’
Toch, langzaam, bedaarde zij, moe van baar tranen. Na eenigen tijd lag zij willoos,
oogen gesloten. Zij boorde buiten de klok spelen als een bekend geluid van iederen
dag, dat geheel haar in de werkelijkheid van haar kamertje nu terugbracht. Ademloos
lag zij, als door iets geheimzinnigs gedwongen te luisteren naar dat klokkespel daar
buiten, dat langzaam-securig zijn melodie aaneenhaspelde. Nooit had ze 't gehoord
als dezen morgen, nootje voor nootje, zoo dwaas, als stond zij er vlak bij en als zag
zij de klepels een voor een vallen, en dan telkens die éene toon, die steeds weer
terugkwam. Ze had nooit nog gelet op dien vreemden éenen toon, die zoo akelig er
tusschen viel, heel in de diepte. Ze werd bang voor dien toon, wilde 'm niet meer
hooren, bleef luisteren naar de hooge trippelnootjes, net muizen die elkander nazaten.
Maar dan kwam, telkens, toch die éene zwaarmoedige, griezelige toon er weer
tusschen vallen - zoodat ze eens zelfs even schrikte, zóo akelig als 't klonk.
Toen was het stil - een oogenblik - daarna acht doffe slagen.
Half acht! Daar hoorde ze pa zijn schoenen al binnen halen. Ze moest noodig op
om voor zijn boterham te zorgen. D o l f j e en L i e n t j e zouden haar ook dadelijk
noodig hebben!...
Onder 't ontbijt bedacht ze eerst hoe ze heelendal vergeten had uit haar bijbeltje te
lezen. Ach wat gaf 't - gelukkig werd ze er toch niet door! Mèt dat het door haar
heenging, schaamde zij zich over deze bittere gedachte. Het was slecht en zondig
zoo te denken en 't beste bewijs dat zij niet verdiènde gelukkig te zijn. - Zij dacht
aan haar middag op het ijs, zoo kort eerst geleden. Tòen had ze zich zoo sterk en
deemoedig gevoeld. En nu? Nú was zij weer het schreiend, dwingend kind, dat niet
het pad wou gaan dat God haar te loopen gaf. Maar waarom maakte God haar dat
pad ook zoo zwaar?

Onze Eeuw. Jaargang 8

190
Zoo dacht zij, terwijl zij, boven, de bedden weer opmaakte en L e n a achter haar rug
de waschtafels deed. Hu!, dat gril-koude geluid van het water dat uit de kom in den
emmer werd overgegoten en dat ijzige geklikker van de kraft op het marmerblad. En
beneden die kille wasch, die lag te wachten.
Met slappe armen bleef I d a een oogenblik werkeloos staan, starend naar den dooi
die langs 't kozijn sijpelde. Ze voelde zich zoo lam, zoo moe; ze had op de plaats
willen sterven.
Beneden, - in de sombere achterkamer - waar de over stoelen en tafel verspreide
servetten en lakens een lijkig wit afketsten, stonden I d a en haar moeder te rekken.
Er hing een broeiïg-muffe hitte in 't klein vertrek, een zoet-weeë geur van half-droog
linnengoed. Er werd weinig gesproken. Juffrouw We s t e r m a n , kleintjes in haar
zwarte japon, stond met den rug naar 't raam, haar handen knijperig vlak voor de
borst het laken houdend, als bang het te laten slippen. Haar lippen hield ze stijf opeen
geperst, of ze mee moesten vasthouden, en telkens, onder het schokkend gerek, trilde
't toetje op haar trillend hoofd als een grauw bibbrend kneutje. Als ze zich even uit
de schaduw boog om een nieuw stuk goed van een stoel te krijgen, trof het I d a hoe
slecht en geel-bleek haar moeder er uitzag, met donkere kringen onder de oogen en
een hoekige trekking van het gekrompen, glimmend-schrale wangvel om de sterk
naar voren staande jukbeenderen.
O - I d a wist het, hoe haar moeder leed, geleden had van 't oogenblik af dat J o h a n
zich had uitgesproken. En toch scheen 't haar of ze 't nooit zoo geweten had als nu,
eensklaps, nu zij haar moeder zag staan in 't druilig licht van den December-morgen.
Vol smart en schaamte voelde zij zich en tegelijk vol van overvloeiende teerheid
voor haar moedertje, die haar begreep en die haar, had het van haar afgehangen,
zeker nooit zoo wreed van J o h a n zou hebben gescheiden. Zij - I d a - ze was slecht
geweest door zich al die weken zoo alleen op te sluiten met
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haar verdriet. Pijnlijk vlijmde in haar het zelfverwijt, dat ze niet had willen getroost
worden - zich heftig had losgerukt en naar haar kamertje gevlucht was dien middag
dat haar moeder, zacht, haar hoofd tusschen haar handen had willen nemen en met
liefdewoorden haar had willen troosten. Vol gemelijkheid was ze de trap opgesneld,
haar moedertje verschrikt en droef alleen in de kamer achterlatende.
I d a voelde haar oogen vol tranen komen; ze bukte zich over een stoel met
handdoeken en sloopen, uit vrees dat haar moeder haar zwakheid bemerken zou.
‘I d a .... kind.... denk je er aan die sloopen van de kleintjes apart te houden.... die
moeten boven in het kastje op 't portaal....’
Zij antwoordde niet, boog zich lager, zich verbijtend de lippen om niet in schreien
uit te barsten - ze begreep zelf niet recht waarom.
‘I d a .... hoor je 't kind....’ herhaalde haar moeder. En antwoord moétende geven
nu, zei ze zacht, half-versmoord: ‘Ja moe....’
Een oogenblik later lag ze neergezonken voor den stoel, snikkende. Ze had het
niet langer kunnen inhouden.
‘Kindje.... m'n meisje.... toe, wat is het dan.... I d a t j e -lief, toe huil niet zoo;
waarom huil je nu zoo ineens? Heeft moeder iets gezegd of gedaan, dat je....’
‘O nee.... nee....’ snikte ze hartstochtelijk. ‘U heeft... niets... u is... lief... maar dat
ik... dat ik...’
Hartstochtelijk schokte zij haar woordjes uit, schreiend met haar hoofd in haar
arm, boven den scheef-gezakten stapel waschgoed.
‘Wat heeft mijn I d a dan, zeg.... wat is er dan, dat.... zoo ineens...’ drong zachtjes
juffrouw We s t e r m a n , zich over haar heenbuigende.
Het meisje drukte zich lager neer, als zich uitbuigend onder de streelende hand
harer moeder. Een paar sloopen gleden op den grond.
‘Ach nee... er is niets... vraag u maar niets...’ smeekte zij snikkend.
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Juffrouw We s t e r m a n trok haar hand terug. ‘Goed kind, dan zal ik niet meer
vragen’... En ze nam de kwast op, om 't linnen te besprenkelen, dat kalkig-wit over
het tafelblad lag uitgevlakt.
I d a bleef stil - nog een poosje - toen richtte zij zich uit zichzelve langzaam op en
bette haar oogen. Aarzelend trad zij op haar moeder toe, d' arm om haar hals slaande.
‘Moedertje... vergeef u me... dat ik...’
Rood-beschaamd verborg zij haar hoofd tegen haar moeders schouder.
Juffrouw We s t e r m a n wist niet wat te antwoorden. Wel had ze, even, iets als
verlichting gevoeld dat I d a eindelijk uit haar onnatuurlijke dagen-lange strakheid
was losgeweekt, een strakheid waarin heur kind haar, die zoo graag had willen
troosten, koel op een afstand had gehouden, - maar deze woorden, deze
zelf-beschuldiging begreep zij niet; 't was overspanning meende zij en 't scheen haar
't best maar niets te antwoorden.
Haar arm had zij liefkoozend-zacht gerond om haar dochters schouder; met haar
hand streek ze zachtjes over I d a 's haar. Op zij, van uit den winkel, grommelden
stemmen, onder 't even koper-klirren van de weegschalen tegen elkaar. In het tuintje
druppelde de dooi.
Eindelijk maakte I d a zich zachtjes los, zag haar moeder aan, glimlachend door
haar tranen.
‘U is dus niet boos, dat ik al deze dagen zoo onaardig ben geweest?’ De glimlach
slonk weg en haar oogen troebelden vol treurigheid.
Juffrouw We s t e r m a n zag haar dochter aan met droeven blik, schudde toen
langzaam het hoofd. Wat was het, dat haar opeens den druk van haar
verantwoordelijkheid zoo zwaar deed voelen, zich deed verwijten, dat zij haar kind
in deze moeilijke tijden te veel aan zichzelf had overgelaten? Zij was een eenvoudige
vrouw, wat schuw van karakter, een beetje verlegen steeds tegenover haar groote en
haar over het hoofd groeiende kinderen. ‘Die jongelui van den nieuwen tijd laat ik
liefst maar hun gang gaan’ hoofdschudde ze vaak, als haar kinderen iets deden of
zeiden
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dat zij in haar simpelheid niet begreep - en haar woorden waren steeds door haar
goedmoedigen oog-blik overglimlacht. Over 't leven had ze nooit veel nagedacht,
eenvoudig het aanvaardend uit Gods hand. Ook het groote verdriet in haar rustig
bestaan: die val, waarvan haar been nooit heelemaal genezen was - had ze leeren
aannemen als uit Gods Vaderhand, zich vragend of zij dan het goede van God zou
ontvangen en het kwade niet ontvangen? Ze was maar een eenvoudige vrouw, zonder
geleerdheid, die als meisje tevreden haar moeder geholpen had bij 't dagelijksch werk
in 't groote huishouden, tevreden, later, haar man gevolgd was, zonder een
alles-overweldigend geluks-gevoel, maar kalm-blijmoedig, zacht-vredig-verheugd.
Het leven had haar nooit groote raadsels op te lossen gegeven - de sleutel op alle
ding was steeds geweest haar kinderlijk geloof. Zelfs toen haar K a r e l de scheiding
van I d a en J o h a n noodzakelijk had genoemd - had ze wel, ja, even, een groot
medelijden gevoeld met haar beide kinderen, maar toch haar man dadelijk toegestemd
dat het zoo het beste - immers het door God geëischte - was, - in de vaste
verzekerdheid dat I d a en ook J o h a n over dit verdriet wel gauw zouden heenkomen.
Nu, dezen morgen, in de half-donkere winterkamer, verstard in de somberheid
van 't lijkige licht - was het of zij, starend in die waas-droeve oogen van I d a ,
plotseling begreep dat er een grooter, feller smart moest vlijmen dan zij tot hiertoe
had vermoed. I d a was zoo koel meest, zoo in zich zelf gesloten die laatste weken
- den troost en de opbeuring van haar moeder scheen ze niet noodig te hebben - zoo
had meer verdrietig dan bitter de juffrouw gedacht. Nú was het dat zij met stille
ontroering doorvoelde, hoe die koelheid van haar kind slechts aan de oppervlakte
gelegen had: hoe diep, diep binnenin hare ziel snákte naar troost. O, nu te schreien
om en met hare kind, om het leven waar ze steeds was doorgegaan zonder te denken
en zonder te begrijpen, doch dat haar nu, eensklaps, drukte met een druk van
verantwoordelijkheid... looden zwaar.. looden zwaar... Hadden ze goed gedaan,
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zij en haar man; was het werkelijk Gods wil geweest, die beiden te scheiden; konden
zij in hun menschelijke kortzichtigheid zich dan niet hebben vergist?
Juffrouw We s t e r m a n weende; snikkend weende zij aan I d a 's borst.
‘Moedertje, moedertje... kom, wat is er nou, wat is er nou opeens?’ trachtte 't
meisje te sussen, het grijzig hoofdje tusschen haar beide handen nemend en het
kussende.
‘O kind... ik weet niet... of ik... of we... ach 't leven lijkt me zoo moeilijk opeens...
ik begrijp niet hoe 't komt, maar... opeens...’
Snikkend schokte haar kleine lichaam in de zwarte japon; tranen persten tusschen
de ontstokene oogleden, bij de blonde wenkbrauwen. I d a sprak nog kleine
troostwoordjes, als tot een kind. En onderwijl dacht zij: hoe vreemd - dat ik nu troost
en lieve woordjes spreek... terwijl juist ik aan troost en lieve woorden zoo'n behoefte
had...
Het leven is soms net een poppenspel...
(Wordt vervolgd.)
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De beteekenis van de Tweede Vredesconferentie
Door Jhr. J.C.C. den Beer Poortugael.
(Slot).

VI. Het Internationaal Prijzenhof.
In de tweede algemeene vergadering der conferentie, die van 19 Juni, deelde Baron
M a r c h a l l v o n B i e b e r s t e i n mede, dat zijne regeering hem had opgedragen
de instelling voor te stellen van een Internationaal Hof, dat omtrent de wettigheid
van in zeeoorlogen gemaakte prijzen zou oordeelen. Het zou zijn een hoog Hof,
waarop beroep zou zijn van de nationale prijsgerichten.
Onmiddellijk daarop verklaarde Sir E d w a r d F r y dat hij dit bericht met groote
ingenomenheid had vernomen, daar de Britsche delegatie eene soortgelijke opdracht
had, en dat zij gaarne met anderen tot dat doel zou samenwerken, waarop H o r a c e
P o r t e r den oprechten steun der Vereenigde Staten toezegde.
Het was eene groote verassing. De instelling van zulk een Hof stond niet op het
program. Dit thans voor te stellen was dus reeds op zich zelf iets buitengewoons.
Mocht het tot stand komen, dan zou het zijn iets zóó gewichtigs, dat dit alleen reeds
de conferentie zou stempelen tot eene zegenrijke gebeurtenis.
Wat is toch het geval?
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Een prijsgemaakt schip is geen prijs vóór dat het rechtmatige van de prijsmaking
rechtens is uitgemaakt. Vooral voor de neutralen is dat een waarborg tegen tal van
misbruiken, waartoe het buitrecht ter zee kan leiden. Sedert eeuwen werden in de
zee-oorlogen de schepen, die opgebracht werden, hetzij omdat zij voeren onder
vijandelijke vlag, hetzij omdat zij, varende onder neutrale vlag, beschuldigd werden
òf geen recht op die vlag te hebben, òf oorlogscontrabande te vervoeren, òf eene
blokkade te schenden, uitsluitend gevonnisd door de rechtbanken van den
prijsmakenden Staat. Hoe deze naar onpartijdigheid mochten streven, geheel
onpartijdig waren zij nooit. Hare rechters volgden de eigen nationale rechtsbegrippen,
welke op dit punt niet zelden parallel liepen met de nationale belangen en met de
politiek van den Staat. Zij beschouwden de zaak veelal van een eenzijdig, niet zelden
van een opportunistisch standpunt.
Het ‘Institut de droit international’ besloot daarom, in 1875, in zijne zitting van
Den Haag, het prijsrecht ter zee in studie te nemen. Eene commissie uit hare leden
werd tot dat einde benoemd. Zij kwam, na voorbereiding, in 1881 te Wiesbaden,
onder voorzitterschap van Professor B u l m e r i n c q bijeen. Ik was daar als eenige
Nederlander tegenwoordig. De beginselen werden daar vastgesteld, waarnaar het
reglement is gemaakt, dat later te Oxford is aangenomen. Een van de belangrijkste
beginselen, toen vooropgesteld, was, dat van de nationale prijsgerichten hooger
beroep moet zijn op eene rechtbank, welke het ‘Institut’ voorstelde, dat bij het
uitbreken van een zee-oorlog, zou worden ingesteld door ieder der oorlogspartijen,
waarin deze den voorzitter en nog een lid zouden benoemen, terwijl de drie andere
leden benoemd zouden worden door drie door haar aan te wijzen onzijdige staten,
uit elk één.
Een bescheiden begin. Toch was er reeds in den boezem der commissie felle
tegenkanting, vooral van Duitsche zijde. Ik hoor nog wijlen mijn vriend P e r e l s ,
hoog aangeschreven autoriteit op het gebied van het internationaal maritiem recht,
geheimraad der admiraliteit en directeur-
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generaal aan het marine-departement te Berlijn, choleriek en levendig van aard,
uitroepen: ‘Gott bewahre! Niemals werde das gehen!’ In der eeuwigheid niet - zeide
hij - zou Duitschland gedoogen dat de daden van zijn zee-officieren beoordeeld of
veroordeeld zouden worden door rechters van vreemde Staten, en in 1903 schreef
hij nog: ‘eine Aussicht auf Verwirklichung bieten aber diese und frühere auf das
selbe Ziel gerichtete Bestrebungen für absehbare Zeit nicht’
Was het dan geen reden om in hooge mate verrast te zijn te ondervinden dat, reeds
in 1907, juist dat militair-conservatieve Duitschland op deze Vredesconferentie
aankwam, het eerst van allen, met zoodanig liberaal voorstel? Op nieuw een bewijs
van de overweldigende dringkracht van hetgeen waar en rechtvaardig is. Het is als
de mistletoe, symbool van 't Licht der waarheid, dat in de Kerstnacht voor de
menschheid is opgegaan. Zij wordt als een zaadje door - wat menschen noemen het Toeval, een vogel, aan een twijgje gekleefd, en heeft dan vele jaren noodig om
tot ontwikkeling te komen, maar heeft zij eens wortel gevat, dan dringt zij haar
wortels tot diep in het hart van den onbuigzaamsten boom.
Het was Dr. K r i e g e geweest, die te Berlijn het initiatief tot het Prijzenhof had
genomen. Ook hij had aanvankelijk geduchten strijd te voeren gehad, maar, zijn
naam en karakter getrouw, gaf hij geen kamp gewonnen, vóór hij zijne regeering er
toe had gebracht. Dat zij zich liet overhalen is vermoedelijk voor een deel daaraan
toe te schrijven, dat Duitschland den naam had van op de eerste Vredesconferentie
veel goeds te hebben tegengehouden. De tweede bood eene schoone gelegenheid,
om dien indruk weg te nemen, maar dan moest men ook met iets bijzonders voor
den dag komen. Zoo werkte reeds het feit der samenkomst op zulk eene groote
Wereldconferentie stimuleerend en heilzaam.
Weldra bleek, dat het Engelsche en het Duitsche voorstel belangrijk van elkander
verschilden. Engeland wilde, dat eene prijszaak eerst alle nationale instanties zou
hebben doorloopen, alvorens zij voor het internationale Hof kon worden gebracht.
Duitschland stelde daarentegen voor, dat,
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dadelijk na de eerste nationale, in hooger beroep recht gesproken zou worden voor
de internationale rechtbank. Engeland wilde, dat elke Staat, wiens koopvaardijvloot,
tijdens het teekenen der conventie, 800000 tonneninhoud had, een rechter in dat Hof
zou benoemen. Noch Brazilië, noch Nederland, noch zelfs Rusland zouden
dientengevolge een rechter in dat Hof te benoemen hebben. Het Duitsche voorstel
kwam meer dat van het ‘Institut’ nabij.
Om alle partijdigheid bij de behandeling te vermijden, werd geen dezer voorstellen
als uitgangspunt aangenomen, aar werden door de heeren M a r c h a l l , F r y en
R e n a u l t eenige vragen opgesteld. Belangrijke gedachtenwisseling over deze zaak
had plaats op den 4en en 11en Juli1), waarin Baron M a r c h a l l , het Duitsche voorstel
verdedigend, er op wees dat het onder den invloed van het reglement van het ‘Institut
de droit international’ was bewerkt. Wiesbaden blijkt dus de bakermat van het
Prijzenhof te zijn. Sir E d w a r d F r y achtte de onpartijdigheid der rechters, nu er
nog geen code, nog geen algemeen erkend recht voor prijszaken bestaat, beter
gewaarborgd door het Engelsche dan door het Duitsche voorstel van benoeming.
R u y B a r b o s a (Brazilië) wilde nog verder gaan en eene prijszaak ook in eerste
instantie voor een internationale rechtbank brengen. H a g e r u p (Noorwegen) stelde
tot toenadering voor twee nationale instanties, welk voorstel door mij werd
ondersteund, er op wijzende, dat, wanneer alle nationale instanties moesten worden
doorloopen (Groot-Brittannië heeft er vijf) het den eigenaar van een prijsgemaakt
schip of lading zou kunnen gaan, als de ongelukkigen in het eindeloos proces Jarndyce
contra Jarndyce uit het Verlaten Huis van C h a r l e s D i c k e n s , die middelerwijl
dood, gek of failliet waren geworden.
Wij zullen hier niet in bijzonderheden den verderen loop der beraadslagingen
volgen. Dat is ook niet noodig, omdat de geheele conventie met commentariën reeds
opgenomen is in mijn werk, dat in de maand November jl. is

1) Zittingen der 2e sub-commissie van de 1ste commissie.
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verschenen1)) en het mij bekend is dat deze in dit tijdschrift nog door eenen zeer
bevoegden zal worden behandeld.
Slechts in het kort stip ik dus aan, dat, na vele concessies over en weer, de conventie
tot stand is gekomen, waarbij de nationale instanties tot twee zijn beperkt (art. 6);
dat bepaald is dat het Hof zal zijn samengesteld uit 15 rechters,2) waarvan negen
vereischt worden om zaken te behandelen (art. 14); dat van die 15 ieder der acht
groote Mogendheden, in art. 15 genoemd, één rechter zal benoemen, die altijd zitting
heeft, en dat de zeven andere rechters zullen worden benoemd voor zes jaar, volgens
een bij de conventie gevoegden rooster. Volgens dien rooster zal Nederland de eerste
drie jaar een rechter en de laatste drie jaar een invallend rechter benoemen.
De verdeeling der rechterplaatsen was een moeilijk punt. R u y B a r b o s a met
eenige van de minder groote Mogendheden kwam weder voor de gelijkheid der
Staten op.
Ook art. 7 is van gewicht, vooral voor de neutralen, omdat daarbij bepaald is, dat
bij gemis van algemeen erkende rechtsregelen, het Hof zal vonnissen naar de
algemeene beginselen van recht en billijkheid. Het zal dus zelf rechts-regelen kunnen
stellen, welke in de plaats zullen treden van de vroegere door prijsrichters gemaakte,
die aan willekeur vrij spel lieten.
Eindelijk mag art. 2 niet stilzwijgend worden voorbij gegaan. Het wijst 's
Gravenhage aan als den zetel van het Internationaal Prijzenhof, eene eer voor
Nederland en in het bijzonder voor de residentie.
Zoo is deze groote zaak tot stand gebracht ‘by the desire’ - zooals C h o a t e zeide
- ‘to make mutual concessions for the sake of the immense benefit to be gained by
all by the constitution of an international Court in prize’ De aanwinst is onnoemelijk!

1) Oorlogs- en Neutraliteitsrecht op den grondslag van de Conferentie van Genève in 1906 en
de twee Haagsche Vredesconferentiën. Den Haag, 1907.
2) Het groot getal is genomen om aan verschillende Staten gelegenheid te geven een rechter te
benoemen.
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VII. De Oorlogsverklaring.
Men weet wat aanleiding gegeven heeft dat dit punt op het Russisch program is
gebracht.
Japan had den oorlog tegen Rusland in het begin van Februari 1904 begonnen,
zonder eene eigenlijke oorlogsverklaring en ook zonder ultimatum, maar voorafgegaan
door het terugroepen van den Gezant, waarbij deze aan Graaf L a m s d o r f , Minister
van Buitenlandsche Zaken te St. Petersburg, twee nota's overhandigde, waaruit men
de bedoeling kon lezen1).
Toen Russische oorlogsschepen in den nacht van 8 op 9 Februari door Japansche
torpedo-booten verrast, in den grond waren geboord, stak er een storm van
verontwaardiging op.
Vooral de Fransche pers liet zich niet onbetuigd. In verschillende tijdschriften en
ook in Nederlandsche couranten werd Japan beschuldigd van eene verraderlijke
handeling gepleegd en het volkenrecht geschonden te hebben.
Dat onredelijk geschrijf over zaken waarvan men blijkbaar geen verstand had,
bracht mij er toe om Japan daaromtrent te verdedigen en aan te toonen, dat de
beschuldigingen lichtvaardig en ongegrond waren, voortgesproten uit onvoldoende
kennis van het volkenrecht2).
Het ‘Institut de droit international,’ van zooveel de voorlooper, stelde de zaak in
studie. Zijn Annuaire van 1906 bevat het rapport van den Gentschen Hoogleeraar
A l b é r i c R o l i n , over de van eenige leden bekomen antwoorden op te dezer zake
door hem gestelde vragen, met eene uitgebreide nota van mijzelf over dit onderwerp.
In die nota worden de redenen ontvouwd waarom, naar mijn gevoelen, eene
oorlogsverklaring door het positief d.i. het conventioneel recht nog niet werd
gevorderd, dat zij echter in het belang der volken noodig is, maar dat, hoe wensche-

1) Omstandig beschreven in mijn in November 1907 uitgekomen werk Oorloge- en
Neutraliteitsrecht, enz. bl. 80.
2) In de ‘Nieuwe Rotterdamsche Courant’ van 18 Februari 1904 in het artikel: Eene lichtvaardige
beschuldiging tegen Japan.
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lijk ook zekere tijd tusschen de verklaring en het begin der vijandelijkheden moge
wezen, bij mij de overtuiging bestond dat op een voorstel tot het aannemen van een
tusschentermijn - R o l i n had eene week, op zijn kortst drie dagen gesteld - een Staat,
die niet steeds op het defensieve is aangewezen, niet zal ingaan.
Dat de leden van het ‘Institut’ na die ampele voorbereiding, in hunne zitting van
September 1906 te Gent, nog twee dagen noodig hebben gehad om in de quaestie,
uit een zuiver wetenschappelijk rechtsoogpunt beschouwd, tot een geformuleerd
besluit te komen, bewijst wel dat zij niet zoo eenvoudig is als zij aan oppervlakkige
buitenstaanders moge toeschijnen.
Laat ik hier bijvoegen, dat van hen die deze zaak later in de Vredesconferentie
zouden terugvinden, aan de discussies er over te Gent hadden deelgenomen: de
Heeren R e n a u l t , S t r e i t , Lord R e a y en schrijver dezes.
In die conferentie werd zij reeds in de eerste zitting der 2de commissie, voorzitter
de heer B e e r n a e r t , uit België, ingeleid door den Russischen Generaal
Ye r m o l o w .
De 2e sub-commissie, welke het begin der vijandelijkheden zou behandelen, werd
voorgezeten door den Nederlandschen Minister van Staat, Mr. A s s e r , die een zestal
vragen erover had ontworpen en mij enkele minuten voor de zitting, waarin deze
rondgedeeld en behandeld zouden worden, verzocht het ijs te breken, waaraan door
mij gemakkelijk door de behandeling in het ‘Institut’ kon worden voldaan. Tot eene
voorloopige gedachten wisseling, welke niets en niemand zou binden, zooals de heer
A s s e r had voorgesteld, scheen men zeer weinig bereid, waardoor mij de gelegenheid
werd geboden op alle punten het Nederlandsche standpunt uit een te zetten en te
motiveeren1).
Hier dient op een verschil van behandeling de aandacht te worden gevestigd. In
deze diplomatieke conferentie kon en moest door mij een ander standpunt worden
ingenomen dan te Gent. Dààr moest door mij, voor zooveel

1) Proces-verbalen der zittingen van 29 Juni en van 5 Juli der 2e sub-comm. 2e commissie.
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dat van mij afhankelijk was, mede gezorgd worden, dat het ‘Institut de droit
international’ zijn wel verdienden naam behield van practisch bruikbare voorstellen
te doen, van wetenschappelijk grondige behandeling der onderwerpen, zoodat zijne
besluiten door de regeeringen met vrucht geraadpleegd en overgenomen konden
worden. Hier, in de conferentie, was het mijne taak en mijn plicht het politiek belang
van ons land in het oog te houden en te betrachten. Dààr kon ik, kennende de groote
strategische voordeelen verbonden aan een onmiddellijk ingrijpen na eene
oorlogsverklaring, er voor waarschuwen niet den eisch van een termijn te stellen,
omdat die meer dan waarschijnlijk nog niet zou worden aangenomen; hier moest ik,
kennende het voordeel dat voor een kleinen Staat als Nederland er in gelegen is, dat
zulk een termijn conventioneel als een vereischte werd aangenomen, al het mogelijke
doen om te trachten dat het noodzakelijke ervan werd erkend en bevestigd.
Om die reden werd door mij, namens de Nederlandsche delegatie, toen de Fransche
een voorstel had ingediend, om eene aan de vijandelijkheden voorafgegane
gemotiveerde oorlogsverklaring of een ultimatum, met bedreiging van oorlog, noodig
te verklaren, voorgesteld te bepalen, dat er een termijn van minstens 24 uren moet
liggen tusschen de verklaring en het begin der vijandelijkheden, terwijl er door mij,
met het oog op de gewichtige wijzigingen welke een oorlogstoestand in de handelsen scheepvaartbelangen der neutrale Staten brengt, werd bijgevoegd, dat van den
toestand van oorlog zonder verwijl aan de neutrale Mogendheden kennis behoort te
worden gegeven, en dat die toestand ten opzichte van hen niet begint, dan nadat de
officieele kennisgeving hen zal hebben bereikt.
België ging in dit laatste nog verder, en stelde daarna voor, dat de oorlogstoestand
eerst 48 uren nadat de neutralen ervan kennis zouden hebben bekomen, voor hen
gevolg zou hebben.
In de zitting der sub-commissie van den 5en Juli, voorgezeten door den heer
B e e r n a e r t zelven, ondersteunde
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Rusland (Kolonel M i c h e l s o n ) het Nederlandsche voorstel van den tusschentermijn,
ook op grond dat het zou kunnen leiden tot beperking van krijgstoerustingen en van
oorlogsuitgaven. Frankrijk (Generaal A m o u r e 1 ) bleef zijn voorstel, zonder termijn,
handhaven. Duitschland (Baron M a r c h a l l ) verklaarde het Fransche voorstel aan
te nemen.
De quaestie der kennisgeving van het uitbreken van een oorlog aan de neutralen
gaf nog aanleiding tot eene gedachtenwisseling tusschen den president N e l i d o w ,
den ambassadeur van Italië te Parijs, To r n i e l l i , den Rumenieschen gezant te
Berlijn B e l d i m a n en mij. Het kon toen echter niet tot de beslissende stemming
komen, omdat Lord R e a y , de Eerste Gedelegeerde der Vereenigde Staten (C h o a t e )
en de Eerste Gedelegeerde van Japan (T z u d z u k i ) verklaarden omtrent den
tusschen-termijn instructies van hunne regeeringen te moeten afwachten.
De daarop volgende zitting, die van 12 Juli, voorgezeten door den heer A s s e r ,
begon onder ongunstige teekenen voor den voorgestelden termijn. Groot-Brittannië
(Lord R e a y ) verklaarde zich voor het Fransche voorstel, Japan eveneens, de
democratische Vereenigde Staten voegden zich daarbij, Griekenland schaarde zich
aan de zijde van Duitschland, dus ook aan die van Frankrijk. Weinig hoop bleef er
voor den termijn over. Toch wilde ik nog het uiterste doen om althans het beginsel
van billijkheid te redden en alles aanvoeren om dat niet verloren te doen gaan.
Niet voor nu, maar voor de toekomst, werd daarom nogmaals gewezen op het
billijke en gewichtige van een termijn, om vertrouwen tusschen de volken aan te
kweeken en voor de rustige ontwikkeling hunner verhoudingen, daar een tusschentijd
bij den overgang van vrede tot oorlog nog veel noodzakelijker is dan bij het opzeggen
van een wapenstilstand, waar de legers gemobiliseerd reeds bijeen zijn. Voorts werd
er op gewezen dat de geschiedenis verschillende wapenstilstanden aantoont, waar
een termijn voor het hervatten der vijandelijkheden gesteld is, waarvan die van
Pleswitz, den 23en Mei 1813 aangegaan tusschen het leger der Verbonden
Mogendheden, onder B a r c l a y d e
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To l l y , en dat van Keizer N a p o l e o n , waarbij een respijt van zes dagen was
gegeven, een merkwaardig voorbeeld is.1)
De voorzitter achtte daarop geen stemming over het Nederlandsche voorstel noodig,
daar de drie gemelde groote Mogendheden (Engeland, Amerika en Japan) zich voor
het Frausche voorstel hadden verklaard. De heer B e e r n a e r t drong daarentegen
op stemming aan. Het voorstel werd, zooals voorzien kon worden, verworpen, maar
door de stemming was gelukkig aan den dag gekomen, dat er toch 13 Staten vóór
waren met 5 onthoudingen en slechts 16 er tegen. De tegenstemmers waren
Duitschland met Italië, Griekenland, Rumenië, Bulgarije en Servië, Groot-Brittannië
met Japan, Portugal en Spanje, voorts Frankrijk, de Vereenigde Staten, Chili, Mexico,
Panama, Salvador en Zweden. De onthouders Oostenrijk-Hongarije, China, Cuba,
Servië, en Turkije. Daarna werd het Fransche voorstel aangenomen, nadat het was
aangevuld met de ook door Nederland verlangde kennisgeving, dat de oorlogstoestand
voor de neutralen geen gevolg zou hebben, dan nadat deze er, des noods telegrafisch,
kennis van zouden hebben ontvangen.
Het bereikte is niet zonder beteekenis, al zou die ontegenzeggelijk veel grooter
zijn geweest, wanneer de tusschentermijn ware aangenomen. Het pleit daarvoor is,
wat er ook voor werd aangewend, niet kunnen worden gewonnen. Het is echter niet
verloren. Wel voor het oogenblik, niet voor later. Wat waar is dààr is. De termijn is
in de wereldconferentie voor de wereldconscientiën door 13 Natiën reeds als waar
en billijk erkend en vijf andere wilden het tegendeel niet openlijk beweren. Dat blijft.
De aangevoerde argumenten dragen vrucht voor de toekomst.
Niet onopgemerkt moge blijven dat de beroemde Fransche Gedelegeerde L o u i s
R e n a u l t , wien kort geleden, zeer verdiend, de Nobel-prijs is toegewezen, in zijn
rapport2) van die Nederlandsche argumenten heeft erkend:

1) Proces-verbaal der zitting van 12 Juli van de 2e sub-commissie der 2e commissie.
2) Rapport in de zitting van 30 Augustus in de 2e commissie uitgebracht.
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‘Men kan de kracht der redenen niet ontkennen, welke echter de meerderheid der
sub-commissie niet hebben overtuigd. Het vaststellen van een termijn scheen niet
ver-eenigbaar met de tegenwoordige militaire eischen; de noodzakelijkheid van eene
voorafgegane waarschuwing te hebben doen aannemen is reeds een vooruitgang.
Laat ons hopen dat de toekomst zal kunnen toelaten een andere te verkrijgen. Laat
ons echter niet te snel willen gaan.’

VIII. De dwang tot landverraad en om den vijand
tot gids te dienen. Parate executie.
Met vreeze was door velen het bericht ontvangen, dat herziening van de conventie
en van het reglement van 1899, omtrent de wetten en gebruiken van den oorlog te
land, op het Russisch program was gesteld. Men had vernomen dat het gedaan was
op verlangen van Duitschland. Dat scheen weinig goeds te voorspellen. Voor de
beduchtheid dat er booze plannen gesmeed waren om op de, volgens sommiger
opvatting, te humanitaire beginselen van dat reglement terug te komen, bestond
aanleiding.
Na de Vredesconferentie van 1899 waren in Duitschland twee werken uitgekomen,
welke groot opzien baarden, In 1902 te Berlijn Heft 31 van de Kriegsgeschichtliche
Einzelschriften, tot titel voerend Kriegsgebrauch im Landkriege, een werk dat door
de Groote generale staf wordt uitgegeven, en in 1904, mede te Berlijn, het 6e deel
van de Taktik van B a l c k , majoor in dien staf, een standaardwerk, dat algemeen in
het Duitsche leger wordt gevolgd.
Tot groote ergernis van velen1) werd in beide werken onverholen gereageerd tegen
hetgeen in het Haagsche reglement van 1899 was aangenomen en vastgesteld.
In Art. 4 van dat reglement waa bepaald dat krijgs-

1) Dit gedeelte van de Einzelschriften was een jaar geleden in het Fransch vertaald door een
Hoogleeraar in het Volkenrecht, om er in dat land de aandacht op de vestigen.
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gevangenen met menschlievendheid moeten worden behandeld, terwijl nu in de
Einzelschriften werd geleerd, dat zij, bij wijze van represaille, zelfs kunnen worden
gedood. Waar in Art. 26 van het Haagsche reglement is voorgeschreven, dat,
behoudens bij stormenderhandschen aanval, de autoriteit eener stad steeds te voren
van een voorgenomen bombardement moet worden verwittigd, stond op bl. 19 van
die Heft brutaalweg gedrukt: ‘Eine vorherige Ankundigung der Beschieszung ist
ebenso wenig erforderlich, wie diejenige eines Sturmes. Dahingehende Forderungen
einiger Volkenrechtslehrer sind völlig unkriegsgemäsz und müssen vom Soldaten
zuzückgewiesen werden.’
Erger nog was dat, volgens die Einzelschriften, de bevolking van eene bezette
landstreek door den vijand gedwongen kon worden niet alleen om hem als gids te
dienen, maar zelfs om de oorlogsgeheimen, de strijdmiddelen en alles, wat op het
leger van zijn eigen land betrekking heeft aan hem te openbaren. Er werd wel
bijgevoegd, dat men dien dwang ‘zweifellos nur mit Bedauern wird anwenden... aber
die Kriegsraison wird haufig hierzu zwingen.’ (S 48),
Majoor B a l c k maakte het zoo mogelijk nog bonter. Een voorbeeld. In
verschillende gevallen, o.a. om de onzekerheid weg te nemen, waarin een aanvoerder
verkeert, wanneer hij eene niet van vijanden gezuiverde streek doortrekt, moet men,
volgens hem, met ‘Schroffheit’ optreden, rücksichtslos toeslaan en er niet tegen
opzien om een half dozijn lieden zonder vorm van proces op te knoopen, dat beter
indruk zal maken dan het afwachten van een langwijlig proces.
Wanneer dat alles door een gewoon officier of door een willekeurig iemand ware
geschreven, dan kon men er de schouders voor ophalen, nu scheen het, als afkomstig
van de officieele organen der hoogste troepenleiders van het Duitsche leger, de uiting
te zijn van eene hoogst gevaarlijke reageerende strooming, die daar heerschte.
Wee dan de ongelukkige bevolkingen, als de oorlogsmanieren van A l a r i k 's
horden en A t t i l l a 's Hunnen nog mochten worden gehuldigd.
Daartegen kon en moest in deze Tweede Vredesconfe-
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rentie worden gewaakt en zoo noodig gestreden. Maar eerst moest worden afgewacht
wat en waarheen men wilde.
‘Het verdient opmerking’ - staat dan ook in het rapport van den Oostenrijkschen
Generaal-majoor Baron G i e s l v o n G i e s l i n g e n - ‘dat slechts heel op het laatst
een zeker aantal voorstellen zijn ingekomen.’
Het eerst eenige van de Duitsche delegatie. Eene verluchting en eene aangename
verrassing tevens was het daaruit te ontwaren, dat zij een geheel anderen, een veel
beteren geest ademden dan de besproken werken van den Duitschen generalen Staf.
Meest waren zij van zeer onschuldigen aard. Ook de voorstellen door Cuba, Oostenrijk
en Japan ingezonden bepaalden zich tot verbeteringen van ondergeschikt belang.
Toen werd het tijd om te trachten onze landgenoten te bevrijden van den
vreeselijken dwang, welke hun, als de rampvolle tijden van oorlog over Nederland
heen mochten breken, het lijden zóó verzwaren en ondragelijk maken zou, want...
dwang beteekent in tijd van oorlog, wanneer men korte metten maakt, het fusiljeeren
van den weigeraar.
Het toen, met machtiging onzer Regeering, door mij voorgestelde nieuw art. 44a
luidde: ‘Het is verboden de bevolking van een bezet gebied te dwingen om
inlichtingen te geven omtrent haar eigen leger of omtrent de verdedigingsmiddelen
van haar Vaderland.’1)
Geen enkel artikel heeft tot zoo'n fellen strijd aanleiding gegeven als dit. Eerst is
het door mij in de subcommissie den 3en Juli toegelicht met erop te wijzen, dat iemand
die den vijand openbaart wat deze omtrent ons leger wenscht te weten een verrader
is van zijn vaderland, dat men in onzen tijd deloyale eischen te stellen afkeurt, en
dat men iemand niet mag noodzaken daden te verrichten, welke hem verachtelijk
zonden doen worden in de oogen van zich zelf en van ieder man van eer2).

1) Proces-verbaal der zitting van 3 Juli van de 1ste sub-commissie der 2e commissie.
2) Hierop sloeg hetgeen Graaf T o r n i e l l i , de Ambassadeur van Italië te Parijs, na afloop der
vergadering tot mij zeide en vroeger is vermeld. Het was hem blijkbaar dan ook te kras zich
in deze aan dezijde der bondgenooten te scharen; hij stemde (zie later) vóór.

Onze Eeuw. Jaargang 8

208
In de volgende zitting van den 10en Juli werd het naar een comité van onderzoek
verwezen, waarin ik het te verdedigen kreeg tegen scherpen aanval, vooral van de
zijde van Oostenrijk-Hongarije (Baron G r i e s l v o n G i e s l i n g e n ), van
Duitschland (Generaal-majoor v o n G ü n d e l l ), dat iets anders, veel minder
beschermends voorstelde en van Rusland (Generaal Ye r m o l o w ). Het voorgestelde
werd in verband gebracht met de Gidsen en men beweerde niet buiten dezen te
kunnen. De Fransche Generaal A m o u r e l beaamde daarentegen hetgeen tegen die
bewering door mij werd aangevoerd, n.m. dat men, bij de menigte spoor- en andere
harde wegen, waarmede bijna alle landen tegenwoordig zijn doorsneden, en de
uitmuntende topographische kaarten, de onbetrouwbare gidsen uit het eigen land
thans kan ontberen.
De scherpe strijd bleek uit de stemming. Slechts met één stem meerderheid, met
7 tegen 6, werd het voorstel in dit comité aangenomen en kon het dus op nieuw voor
de sub-commissie verschijnen, waar het in de zitting van den 24sten Juli nogmaals
door mij moest worden verdedigd,1) met den gelukkigen uitslag dat het den 31sten
d.a.v., met 18 tegen 15 stemmen aangenomen, de volle 2de commissie kon bereiken.
Den 14den Augustus zou deze bijeenkomen om, gelijk met dit, een ander onderwerp
te behandelen, toen ik den avond te voren, na een diner te Scheveningen, vernam,
dat het Nederlandsche voorstel groot gevaar liep, want dat er voor den volgenden
morgen een vereenigde aanval van de tegenstanders op was beraamd.
Gelukkig had ik den nacht nog om mij er op voor te bereiden.
Even over tien uur begon den volgenden morgen de zitting. Nadat een paar andere
punten waren afgehandeld, begon generaal Ye r m o l o w den aanval, met eene
verklaring, welke er op neerkwam dat de Russische delegatie het Nederlandsche
voorstel afwees. Dadelijk daarop verklaarde

1) Proces-verbaal der zitting van 24 Juli der 1ste sub-comm. 2e comm.
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eerst de Oostenrijksche, toen de Duitsche delegatie hetzelfde.
Het stond slecht. De drie kolossen legden gewicht in de schaal, maar nog geen
overwicht. Aan onze zijde stonden Humaniteit en Recht. Dat gevoelde ik.
Diepe stilte en groote spanning heerschten er in de zaal, toen door mij in het volle
besef van het belang, dat hier voor de arme bevolkingen van overheerde landstreken
op het spel stond, het woord genomen en de rede uitgesproken werd, welke hier in
haar geheel volgt, omdat daaruit de zaak het best begrepen wordt.
Mijne Heeren,
‘Na twee gunstige stemmingen had ik niet gedacht nog noodig te hebben mijn voorstel,
dat mij zeer rechtvaardig toeschijnt, te verdedigen; het wil, dat het verboden zal
worden de inwoners van een bezet gebied te dwingen inlichtingen te geven over het
leger van den tegenstander, d.w.z. tegenstander van het bezettingsleger, dus over dat
van hun eigen landgenooten - of over de verdedigingsmiddelen van hun vaderland.
‘Het komt mij niet gepast voor hier al de argumenten te herhalen, welke ik de eer
heb gehad U over deze zaak te onderwerpen. Het zou, meen ik, niet strooken met
het helder inzicht en de edelmoedige gevoelens van deze uitgelezen vergadering.
‘Maar gij zult mij, hoop ik, toestaan U er aan te herinneren, dat generaal
Ye r m o l o w zelf verklaard heeft, dat het slechts bij groote uitzondering zal
voorkomen dat men zal overgaan tot het uiterste middel, om de bewoners te dwingen
als gids te dienen of de verlangde inlichtingen te geven, en dat kapitein S t u r d z a
in onze 4de zitting gezegd heeft, dat hetgeen in België, in Zwitserland, in de
Nederlanden en in de Skandinavische Koninkrijken kan plaats hebben, nog niet in
andere landen kan geschieden. Daar generaal A m o u r e l dezelfde meening als ik
is toegedaan, kan men Frankrijk voegen bij de landen waar het niet geoorloofd zou
zijn de inwoners te dwingen hun vader-
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land te verraden.1) Volgens mij en volgens mijn geëerden collega van Frankrijk, zal
men ze gelukkig nimmer noodig hebben. Indien de dienst der inlichtingen en de
spionnen-dienst bij het bezettingsleger goed zijn geregeld, zal men genoeg
cosmopolieten, individuën zonder geweten en vaderland aantreffen, Judassen, die
voor een segynje zelfs den Messias zouden verraden. Is die dienst niet goed geregeld,
aan wien dan de schuld? Moeten soms de inwoners, die buiten den strijd moeten
blijven, gedwongen worden het gebrek van onderricht en van voorzorg bij den
overweldiger aan te vullen?
‘Indien een Staat niet de genoegzame middelen bezit om oorlog te voeren, laat hij
dan in vrede blijven of vrede sluiten; het is niet onze taak om den oorlog gemakkelijk
te maken.
‘Het beste middel voor een oorlogvoerende, om in den kortsten tijd zijn doel te
bereiken, is te voorkomen dat de inwoners van een bezet land zich voegen bij de
strijdmacht van den tegenstander. Daartoe bestaat geen beter middel, dan om al wat
men neemt dadelijk te betalen en nimmer de inwoners te dwingen om laagheden te
doen. De legers van den Hertog van We l l i n g t o n , die zoo handelden op het
Iberische schiereiland, leden, blijkens het rapport van den commissaris P e l l o t aan
Maarschalk S o u l t , aan niets gebrek.
‘Gij weet, Mijne Heeren, dat de inwoners dwingen niets anders wil zeggen dan
hen met den dood bedreigen, en dat die bedreiging in een oorlog op den voet gevolgd
wordt door de executie.
‘Thans veroorloof ik mij uwe aandacht te vestigen op het feit, dat in § 4 van het
Ontwerp een er internationale conventie, welke in 1874, door de Russische regeering
is aangeboden, verklaard is:

1) Van dat gezegde van den Rumeenschen kapitein S t u r d z a , een tegenstander, wilde ik
gebruik maken om te constateeren dat in elk geval de toestanden van die landen, bepaaldelijk
van ons land, van dien aard zijn, dat erkend is dat daar geen gepreste gidsen uit de inwoners
genomen, noodig zijn.
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‘Oorlogsnoodzaak kan niet rechtvaardigen: noch het verraad jegens den vijand,
noch om dezen te verklaren buiten de wet, noch de machtiging om tegen hem geweld
en wreedheid te plegen.’
‘Met den dood bedreigen als men geen verrader wil worden is een gewelddaad en
eene wreedheid te gelijk. Laat ons niet vergeten dat § 20 van datzelfde ontwerp luidt:
‘Aan het gerecht wordt eveneens ieder inwoner van een bezet land overgeleverd, die
aan de tegenpartij inlichtingen verstrekt.’
‘Bovendien heb ik de eer U de proclamatie in herinnering te brengen, welke de
Koning van Pruisen, later Keizer van Duitschland geworden, den 11den Augustus
1870 te Saarbrücken aan het Fransche volk heeft uitgevaardigd.
‘De Koning van Pruisen heeft toen gezegd: ‘De militaire gebeurtenissen hebben
mij er toe gebracht de grenzen van Frankrijk over te trekken. Ik voer oorlog tegen
de soldaten niet tegen de burgers van Frankrijk. Deze laatsten zullen dus in hun
persoon en goed volkomen zekerheid genieten, zoolang zij door het plegen van
vijandelijke handelingen jegens de Duitsche troepen mij zelf niet van het recht
berooven om hen mijne bescherming te verleenen.’
‘Niet waar, Mijne Heeren, dat is heel iets anders dan met den dood rustige inwoners
te bedreigen, die niets geen kwaad hebben gedaan en hen te dwingen verraad te
plegen.
‘De oorlog heeft plaats van Staat tegen Staat en niet tegen individuen, niet tegen
particulieren, niet tegen de inwoners van het land. Dit is een der grondbeginselen
van het oorlogsrecht, dat wij op bijna alle acten van onze conferenties terugvinden.
‘Wat van dat alles te denken? Zouden het slechts phrases, niets dan ijdele woorden
zijn?
‘Neen, Mijne Heeren, wij willen waar zijn; verre van ons om te willen misleiden.
Wij willen niet komen met in de ééne hand een palmtak en in de andere het zwaard.
Als het waar is dat de oorlog slechts wordt gevoerd van Staat tegen Staat, laat ons
dan de inwoners niet noodzaken
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zich in den strijd te mengen, maar bovenal laten wij hen niet tot laagheden dwingen.’
De bijvalsteeken en toonden dat de ontwikkelde beginselen hadden ingeslagen.
Generaal A m o u r e l stond op om te zeggen, dat hij door geen enkele toevoeging
den machtigen indruk wilde verminderen, en dat hij de stelling van Nederland
volkomen aannam. Nog vier andere delegaties verklaarden hetzelfde. Bij de daarop
dadelijk gevolgde stemming, waaraan 33 delegaties deelnamen, werd het
Nederlandsche voorstel met 23 stemmen voor en 9 tegen aangenomen, terwijl Japan
zich buiten stemming hield. En drie dagen later werd de geheele herziene conventie,
met het nieuwe Nederlandsche artikel 44 door de Conferentie aangenomen: door 34
Staten zonder eenige reserve, en door 9 met reserves van verschillenden aard:
Engeland, omdat de Delegatie nog geen instructies had ontvangen, Japan, om
naderhand te zien wie voor en wie tegen hadden gestemd enz.
Het beginsel, het humanitair beginsel was overwinnend uit den kamp te voorschijn
gekomen en is voor altijd voor de wereldgemeenschap gewonnen.
De beschavingsidée is weder eene schrede vooruitgebracht. Dat vooral is de
beteekenis van het nieuwe artikel 44.
Om de opknoopingsmanie, welke sommigen mocht bekruipen, te breidelen, was den
3en Juli nog door mij voorgesteld om Art. 45 van het Haagsch reglement van 1899
te doen volgen door een Art. 45a van den volgenden inhoud:
‘Het is verboden een inwoner van een bezet gebied ter dood te brengen zonder dat
hij door een krijgsraad is gevonnisd.
‘Een doodvonnis moet vóór de executie door den Legercommandant bekrachtigd
zijn.’
Het doel ervan was - aldus de toelichting - ‘om te voorkomen de parate executies,
op de plaats zelve, in de opwinding van het oogenblik, waarover men later, maar
dan, helaas! te laat, berouw zou kunnen hebben,’ terwijl de verlangde bekrachtiging
‘een waarborg zou geven tegen
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gerechtelijke dwalingen, die, altijd mogelijk, onder de abnormale oorlogstoestanden
veelvuldiger zullen zijn.1)
Met het laatste werd voornamelijk beoogd tijd te winnen en daardoor gelegenheid
te geven, dat c.q. de onschuld aan den dag komen en door getuigen bevestigd kon
worden.
Daar de voorzitter der commisse, de heer B e e r n a e r t , en de meeste andere leden
van het comité van onderzoek het wel met de zaak zelve eens doch tevens van
gevoelen waren, dat Art. 46 er reeds voldoende in voorzag - hetgeen door mij, als
zijnde de termen ervan te algemeen en voor militaire patrouille-commandanten enz.
te weinig sprekend, sterk werd betwijfeld - is het voorstel door mij niet gehandhaafd,
maar de uitdrukkelijke voorwaarde gesteld, dat de reden daarvan in de proces-verbalen
van de conferentie zou worden opgenomen, hetgeen is geschied.2)
Het voorgestelde beginsel is daardoor als goed en recht erkend.
Sceptici hechten aan dat alles weinig. In tijd van oorlog houdt men zich er toch niet
aan, zeggen zij met een Mephistopheles-lach, willende daarmede hunne
scherpzinnigheid aantoonen. Zóó te spreken bewijst juist het omgekeerde. Het toont
dat zij historiefeiten niet kennen en zaken verwarren. Vóór 1899 hadden de Staten
zich nog nimmer omtrent de oorlogsgebruiken conventioneel verbonden, dan alleen
over de behandeling van zieken en gewonden. Daarna is door contractanten alleen
gevoerd, door Engeland de oorlog tegen de Zuid-Afrikaansche Republieken - welke
buiten de conventie waren gebleven - en de oorlog van Japan tegen Rusland. In dien
oorlog in het verre Oosten heeft men zich van beide zijden strikt aan het bepaalde
gehouden. Zelfs in die mate, dat Japan weinige dagen na het uitbreken van den oorlog,
den 14en Februari 1904, een Reglement op de behandeling van krijgsgevangenen
heeft

1) Proces-verbaal der zitting van 3 Juli van de 1ste sub-comm. 2e Commissie.
2) Idem van 31 Juli.

Onze Eeuw. Jaargang 8

214
uitgevaardigd1), geheel geschoeid op het Haagsch reglement. De Russische
krijgsgevangenen werden door de Japanners uitstekend verzorgd, ontvingen Russische
en andere couranten en lectuur en veel grooter rations levensmiddelen dan de
Japansche soldaten zelf, omdat een Rus driemaal zooveel eet als een Japanner.
Wanneer men nu weet dat de bepalingen van het Haagsch reglement van 1899 aan
84000 krijgsgevangen mannen, die Japan gemaakt had, ten goede zijn gekomen, dan
schijnt er werkelijk voor den Mephistopheles-lach geen grond te bestaan.
Laat ons besluiten met, tot geruststelling van nog ongeloovigen, mede te deelen, dat,
om de overtredingen te keeren, welke zich zooals met alle wetten en bepalingen
geschiedt, kunnen en zullen voordoen, thans, in de conventie, op voorstel van
Duitschland, is opgenomen, dat de oorlogspartij, die een der gemaakte bepalingen
zal hebben overtreden, schadevergoeding is verschuldigd, en dat zij verantwoordelijk
is voor alle daden, welke door hen, die deel van hare strijdmacht uitmaken, mochten
worden gepleegd.
Bij het eerbetoon, dat aan de Fransche gedelegeerden ter Tweede Vredesconferentie,
den 14en November 1907, in het Paleis van het Luxembourg ten deel viel, zeide de
heer R e n a u l t hiervan: ‘C'est un principe d'une portée capitale’.

IX. De Oorlog ter Zee.
Voor het vaststellen van rechtsregelen voor den oorlog te land was aan de conferentie
van 1899 in Den Haag, die van 1874 te Brussel voorafgegaan. Voor de rechtsregelen,
welke bij den oorlog ter zee moeten worden in acht genomen, bevond men zich nog
geheel op maagdelijk terrein. Behalve omtrent de enkele punten der Verklaring van
Parijs, in 1856, hadden de Mogendheden nog nimmer gezamenlijk de

1) In zijn geheel opgenomen in de Revue de droit international etc. van 1906.
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hoofdbeginselen besproken, waarnaar men zich in zulk een oorlog te gedragen zou
hebben.
Bij eenig nadenken zal men het dan ook niet vreemd vinden, dat, bij de zeer
uiteenloopende belangen en toestanden van staatkundigen, geographischen,
commercieelen en economischen aard van de verschillende landen in de wereld, op
dit gebied niet in vier maanden tijd zaken definitief geregeld zijn kunnen worden,
welke door de Kabinetten van Europa en van de nieuwe wereld een eeuw lang
ongeregeld zijn gelaten.
In de eerste plaats geldt dit voor het buitrecht ter zee.
Bekend mag worden gesteld hoezeer de Vereenigde Staten van Noord-Amerika,
van B e n j a m i n F r a n k l i n af tot President R o o s e v e l t toe, langs één historische
lijn, bij verschillende gelegenheden, voor de onschendbaarheid van den bijzonderen
eigendom ter zee geijverd hebben. Alleen omdat zij in 1856 de afschaffing van het
buitrecht niet konden verkrijgen, zijn zij niet tot de Verklaring van Parijs toegetreden
en behielden zij tot nu toe de kaapvaart als bedreiging of compensatie-middel.
In de instructie, welke zij aan hunne gedelegeerden voor deze Vredesconferentie
gaven, nam de taak, om te trachten die afschaffing te verkrijgen, eene voorname
plaats in.
Begrijpelijk en verschoonbaar is het dus, dat dezen tot het laatst toe al hun krachten
bleven inspannen om niet te behoeven naar Amerika terug te keeren, zonder dat vurig
verlangde doel, streelend ook voor hun nationalen trots, te hebben bereikt. Vooral
de Eerste gedelegeerde, de heer C h o a t e , heeft, door zijne herhaalde krachtige en
welsprekende vertoogen, al het mogelijke gedaan om de andere delegatiën ertoe te
bewegen. Te vergeefs, alle pogingen bleven afstuiten op het verzet, vooral van
Groot-Brittannië, dat nog altijd gelooft, dat de grootste uitwerking van zijne machtige
oorlogsvloot verkregen zal worden, door de koopvaarders onder vijandelijke vlag te
nemen en 's vijands handel te fnuiken.
Naar mijne meening ziet het voorbij, dat het ook zijn eigene, de grootste
koopvaardijvloot der wereld, moet be-
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schermen- een zwak punt - en dat, daar zijn landbouw van de westerstaten van Europa,
de meest achterlijke is, het zonder de menigte scheepsladingen van graan en andere
levensbehoeften van elders, bij snel aanwassende bevolking1) spoedig, als het in
oorlog is met eene Mogendheid, die over veel kruisers beschikt, nijpend gebrek zal
kunnen krijgen, zoodat de afschaffing van het buitrecht ter zee wel eens eene
levensvoorwaarde voor het machtige Albion zou kunnen worden.
Brazilië, Noorwegen en Oostenrijk-Hongarije verklaarden sedert eene reeks van
jaren dezelfde gevoelens als de Vereenigde Staten te zijn toegedaan. China en
Argentinië namen de onschendbaarheid aan. Duitschland zeide eerst, dat het niet
ongenegen was hetzelfde te doen, doch dat het zich niet wilde binden, alvorens het
wist hoe het met het blokkaderecht zou afloopen. Later stemde het met Frankrijk,
Rusland en Japan tegen. Voor Nederland legde de Eerste gedelegeerde, Mr. d e
B e a u f o r t , de verklaring af, dat het elk voorstel dat tot de onschendbaarheid zou
leiden, begunstigde.
Eigenaardig was het standpunt van Columbia. ‘Columbia is’ - zoo sprak ongeveer
in het kort, zijn gedelegeerde, de heer T r i a n a - ‘een begeerlijk, door de natuur rijk
begunstigd land’ (zijn naar betaling reikhalzende schuldvorderaars zullen dat zeker
met genoegen vernemen) ‘tusschen twee oceanen gelegen, met slechts 5 millioen
inwoners, waar plaats is voor 100 millioen. Het is duidelijk, dat voor landen als het
onze, die geen koopvaardijvloot hebben en bijna geen oorlogsvloot, maar welke deze
in tijd van oorlog kunnen vermeerderen, alles te verliezen en niets te winnen zou
zijn, met toe te stemmen in de afschaffing van het recht om den bijzonderen eigendom
ter zee te kunnen buitmaken.... Het is een element van verdediging, dat wij moeten
behouden. De heer C h o a t e heeft gezegd dat het

1) Van 1867-1902 nam de bevolking van Groot-Brittannië en Ierland met 35 pCt. toe. In 1902
bedroeg, bij een uitvoer uit Engeland naar Nederland voor eene waarde van slechts 15 millioen
£, de invoer in Engeland uit Nederland voor eene waarde van bijna £ 35 millioen.
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nog eene erfenis is van den ouden zeeroof; dat is waar, evenzeer als het waar is dat
de oorlog niets is dan een georganiseerde moord; wij behouden die rechten slechts
voor het oogenblik dat de normale toestand opgehouden zal hebben. Wij kunnen ons
de handen niet binden, juist voor het oogenblik, dat het recht gaat verdwijnen, om
plaats te maken voor het geweld, waarin de godsvrucht hare oogen bedekt, en waarin
de onverbiddelijke en brutale macht over allen gaat heerschen.... Wij nemen het
voorstel niet aan, omdat onze toestanden en omstandigheden ons deze schoone
weelde, ten gunste van abstracte beginselen van Recht en Humaniteit, niet toelaten....’
Men denkt daar blijkbaar nog aan de stoute en avontuurlijke tochten van de
vroegere Boekaniers uit de Caraïbische Zee.
Ten slotte stemden 21 Staten voor en 11, waaronder groote zee-mogendheden
tegen, 11 hielden zich buiten stemming.
Er zijn toch nog eenige voordeden in deze richting behaald.
De brievenpost is onschendbaar verklaard, onverschillig of zij een officieel of een
privaat karakter draagt, onverschillig of zij aan boord van een onzijdig of van een
vijandig schip wordt aangetroffen. Mocht een schip worden genomen, waarop zich
een mail bevindt, dan moet die met het minst mogelijke oponthoud door den
prijsmaker worden verzonden. Visitatie van de brievenpost mag niet plaats hebben,
dan in geval van noodzaak, en dan met alle mogelijke verschooning en spoed.
Voorts is bepaald, dat de bemanning van vijandelijke koopvaardijschepen, welke
genomen worden, niet krijgsgevangen mag worden gemaakt, mits zij, voor zoo ver
zij heeft de nationaliteit van den vijandigen Staat, zich verbinde, gedurende den
oorlog, geen dienst, in verband met de vijandelijkheden, te verrichten. Gewoonterecht
besbond hieromtrent niet. Kapitein M a h a n , een zeer gezaghebbend zeeofficier van
de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, die zich bij de Eerste Vredesconferentie
van 1899, heeft
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onderscheiden, heeft in de National Review van Mei 1907 nog voorgesteld, de
bemanning van een koopvaarder, welke eene blokkade had verbroken, krijgsgevangen
te houden, als zijnde in dienst van eene oorlogvoerende Mogendheid.
Eindelijk is nog een oud, maar veeltijds betwist gebruik als vaststaand recht
verklaard, n.m. dat de vaartuigen van de kustvisscherij niet in het buitrecht zijn
begrepen, terwijl ook de schepen met wetenschappelijke, godsdienstige of
philanthropische zendingen van buitname zijn vrijgesteld.
De petit en petit l'oiseau fait son nid.
Een nieuw en moeilijk rechtspunt betrof het gebruik van onderzeesche mijnen.
In den oorlog tusschen Rusland en Japan hebben die een geweldige rol gespeeld
en de zeeën nog lang na het einde van den oorlog onveilig gemaakt. Geen wonder,
dat er van vele zijden stemmen opgingen tegen het gebruik of volgens sommigen,
misbruik, dat van die helsche werktuigen is gemaakt. Het ‘Institut de droit
international’ had ook deze zaak in studie genomen. In zijne zitting van 1906, te
Gent, werd zij, na degelijke voorbereiding, in behandeling genomen, doch de
technische bezwaren waren van dien aard, dat het slechts tot eene voorloopige redactie
van besluiten kon komen en de verdere beslissing moest worden verschoven. In dat
jaar had hetzelfde plaats in de zitting van ‘The international law association’. Daaruit
blijkt wel dat de zaak verre van eenvoudig was. Zij heeft dan ook in de conferentie
tot langdurige debatten aanleiding gegeven, waarbij de Nederlandsche Vice-admiraal
Jhr. R ö e l l zich krachtig heeft geweerd, trouw terzijde gestaan door den begaafden
en zaakkundigen Luitenant ter Zee S u r i e .
Engeland wilde de z.g.n. strooimijnen geheel verboden hebben. Duitschland
daarentegen, ter zee tegen Engeland niet opgewassen, achtte die als afweermiddel,
voor het geval eene sterke vloot zijne zwakkere mocht achtervolgen, noodig.
Verankerde contactmijnen werden tot kust- en haven-
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verdediging (torpedo-versperringen), vooral door de kleine Staten, als goedkoop
weermiddel, onmisbaar geacht.
Bij al die afwijkende belangen en de moeilijkheid der techniek van het onderwerp,
pleit het voor de conferentie, dat zij toch tot een zeer bevredigend resultaat is
gekomen.
Uit overweging namelijk, dat, zoo men, bij den tegenwoordigen staat van zaken,
het gebruik van automatische onderzeesche contactmijnen niet kan verbieden, het
van belang is het gebruik ervan te beperken en te reglementeeren, ten einde de
verschrikkingen van den oorlog binnen grenzen te houden en aan de vreedzame
scheepvaart zooveel mogelijk de veiligheid te schenken, waarop zij, ongeacht den
oorlog, recht heeft, heeft zij verboden:
1e. niet-verankerde mijnen (d.z. de strooimijnen) te plaatsen, zoo zij niet binnen
een uur onschadelijk worden, nadat hij, die ze geplaatst heeft, er de contrôle
over heeft verloren;
2e verankerde te plaatsen, welke niet onschadelijk worden, zoodra zij hare
verankering hebben verbroken.
Men kan veilig aannemen dat de onschuldige vaart in open zee nu geenerlei letsel
van die mijnen te duchten zal hebben.
Nog zijn eenige bepalingen gemaakt, welke de onzijdigen of de kennisgevingen
van het plaatsen van mijnen aan andere Mogendheden betreffen.
Daarmede is deze zaak m.i. goed geregeld.
De zee-oorlog in het Verre Oosten had nog op iets de aandacht doen vestigen:
De z.g.n. auxiliaire marine, welke bij sommige groote zee-mogendheden is ingevoerd,
was erbij voor het eerst in werking gekomen. Vooral Rusland had ze gebruikt.
Engelsche koopvaarders waren zelfs nabij het Suez-kanaal aangehouden en opgebracht
door Russische schepen, die door den Bosphorus en de Dardanellen waren gevaren
als dood-onschuldige koopvaarders, maar zich in de Middellandsche zee hadden
ontpopt tot oorlogsschepen. Dat heeft aanleiding gegeven tot ernstige reclames.
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Op de conferentie is men het wel niet over de vraag eens kunnen worden of zulk
eene transformatie in volle zee plaats kan hebben, maar zijn toch belangrijke en zeer
afdoende voorwaarden gesteld, waaraan zulke schepen moeten voldoen, ten einde
te voorkomen, dat men de z.g.n. commissievaarders uit de vroegere zee-oorlogen,
m.a.w. eene vermomde kaapvaart, terug zou krijgen.
Voorts zijn de beginselen van de conventie van Genève, zoo als die in 1906 is
herzien, met de voor den oorlog ter zee vereischte wijzigingen, van kracht verklaard,
zijn zelfs voor de koopvaardijschepen onder vijandelijke vlag, welke zich bij het
uitbreken van een oorlog, in eene vijandelijke haven mochten bevinden, vrijgevige
bepalingen gemaakt, en is de wenschelijkheid erkend dat hun eene tijdruimte (délai
de faveur) worde verleend om vrij weg te komen.
Ten slotte is, naar aanleiding van een rapport, - dat door Jhr. v a n K a r n e b e e k ,
op verzoek van den heer d e M a r t e n s , voorzitter der 4e commissie, is uitgebracht,
tot beantwoording van de vraag, in hoeverre de beginselen van het Haagsch reglement
van 1899 voor den oorlog te land, ook op den oorlog ter zee van toepassing kunnen
worden gemaakt - door de conferentie de wensch uitgesproken, dat de bewerking
van zulk een reglement op het program der Derde Vredesconferentie voorkome en
dat, in elk geval, de beginselen van dat Haagsch reglement bij een zee-oorlog zooveel
mogelijk in acht worden genomen.

X. Rechten en plichten der neutralen.
Omtrent de rechten en plichten der neutralen zijn twee conventies gesloten. De eene
heeft betrekking op den oorlog te land, de andere op dien ter zee.
Indien er oorlog tusschen twee Staten was uitgebroken, verkeerden de onzijdigen
tot dus verre in eene voortdurende onzekerheid, althans in vele zaken, wat zij al of
niet mochten doen of moesten laten.
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Conventioneel was, op een paar aan het slot van het Haagsche Reglement van 1899,
omtrent het interneeren, verdwaald staande artikelen na, nooit iets bepaald geworden.
Alles hing in de lucht, of liever hing af van de welwillende of kwaadwillende
opvatting van hetgeen MEN aannam, als te zijn een regel van het volkenrecht. Voor
kleine Staten, wier politiek medebrengt, dat zij op eene neutrale houding zijn
aangewezen, met name voor ons land, was die toestand bedenkelijk.
Thans zijn bij tractaat eene menigte van die onzekerheden, ik mag ze noemen
gevaarlijke onzekerheden, voor goed uit den weg geruimd.
Mij komt het derhalve voor te zijn eene miskenning van eene waarheid, die voor
de hand ligt, om van dat feit het practisch nut te ontkennen, zooals geschiedt.
Tijdens den Zuid-Afrikaanschen oorlog en gedurende den oorlog tusschen Rusland
en Japan in het verre Oosten, zijn mij, zoo van de zijde van de pers als van
particulieren, civiele en militaire gezaghebbers op buitenposten in onze Oost,
herhaaldelijk vragen gedaan omtrent twijfelachtige punten; zoo zal het anderen ook
wel gegaan zijn. Een dezer - herinner ik mij - betrof de vraag of berichten van de
oorlogspartijen door de telegraafkantoren van onzijdigen mochten worden
overgebracht. Ik moest antwoorden - het was aan een gezaghebber op een onzer
buitenposten in O.-I. - dat daaromtrent niets vaststond, maar dat m.i., naar algemeene
rechtsbeginselen, en omdat er in de telegraafconventie van St.-Petersburg van 1875,
voor tijd van oorlog geenerlei restrictie was gemaakt, volkomen vrijheid van
telegrafische correspondentie kon worden verleend, mits aan beide partijen, strikt
onpartijdig. De gronden daarvoor waren dezelfde als die, welke later door mij voor
het gebruik van onderzeesche kabels in het ‘Institut de droit international’ in 1902
zijn aangevoerd. Toen werden zij echter bestreden door o.a. professor d e B a r uit
Goettingen en den heer R e n a u l t 1). Ik haal dit aan om

1) Zie Annuaire 1902, p. 303-305.
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te toonen hoeveel onzekerheid ook hieromtrent toen nog bestond. Het ‘Institut’ nam
voor de kabels stellingen aan in mijn geest1). Thans is evenzeer door de Conferentie
aangenomen de volkomen vrijheid, mits gelijke onpartijdige behandeling voor beide
partijen. Een modern twistpunt is alzoo voorkomen.
Voor den oorlog te land waren de te regelen zaken van veel minder belang dan voor
den oorlog ter zee.
Slechts de voor ons meest gewichtige ervan zal ik even vermelden en toelichten.
Wanneer onze troepen tot handhaving van de onzijdigheid aan de grenzen staan,
kan het licht gebeuren, dat kleine of groote troepengedeelten van een der
oorlogvoerenden, willens of onwillens, de grens overtrekken en op ons gebied komen,
en dat deze - niettegenstaande wij buiten den oorlog willen blijven - na vergeefsche
waarschuwing, eindelijk door de onzen met de wapens moeten worden teruggewezen.
Die plichtsbetrachting - want de handhaving der onzijdigheid is een plicht,
onafscheidelijk verbonden aan den onzijdigen toestand - zou ons echter tot nu toe
duur hebben kunnen komen te staan en ons ernstige moeilijkheden op den hals hebben
kunnen halen.
Thans gelukkig niet meer. Op een voorstel daartoe door mij gedaan is, niet zonder
ernstige tegenbedenking, door de Conferentie vastgesteld, dat het, zelfs met geweld,
terugwijzen van eene neutraliteitschending, niet als eene vijandige daad kan worden
aangemerkt.
Voorts zijn op voorstel van den heer E y s s c h e n , uit Luxemburg, gunstige
bepalingen gemaakt, omtrent het spoorwegmaterieel der neutralen.
Het is bekend dat spoorwegmaterieel door half Europa heen rolt. Hier zien wij
wagons en goederenwagens van Breslau, Leipzig, Parijs enz. en onze Nederlandsche
wagons en goederenwagens vindt men in Zwitserland, aan de

1) Zie Annuaire p. 332.
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Middellandsche zee en aan de Russische grens. Vooral tegen, bij en kort na het
uitbreken van een oorlog heeft een Staat, die in oorlog is gekomen, buitengewoon
veel spoorwegmateriaal noodig, tot mobilisatie en tot concentratie van troepen en
voor het vervoer van massa's oorlogsbehoeften van allerlei aard. Hij houdt daartoe
al het materieel, dat hij onder de hand vindt, op, onverschillig aan wie het behoort.
Men zal zich wellicht herinneren hoe Duitschland, tijdens den oorlog van 1870,
maanden en maanden achtereen, eene menigte spoorwegmaterieel van ons - en met
Luxemburg was dit eveneens het geval - heeft achtergehouden. Dat dit eene
allernadeeligste stremming teweeg heeft gebracht in het transport van onze handelsen nijverheidsproducten is duidelijk. Er was toen echter niets aan te doen. Om
herhaling daarvan voor de onzijdige landen zooveel mogelijk te voorkomen, is nu
niet alleen bepaald, dat dat spoorwegmaterieel zoo spoedig mogelijk moet worden
terug gezonden, maar dat de neutrale Staat het recht heeft wederkeerig evenveel
materieel terug te houden, en dat bovendien voor het teruggehouden materieel
schadevergoeding moet worden verleend.
Het is zeker dat daarmede niet al het nadeel is weggenomen, maar het is evenzeer
zeker, dat er werkelijk een practisch voordeel mede is bereikt, dat zoowel aan de
spoorwegmaatschappijen als aan den handel en de nijverheid der onzijdige Staten
ten goede zal komen.
De rechten en plichten der neutralen, met betrekking tot den oorlog ter zee zijn,
heb ik reeds gezegd, van veel grooter belang.
Het feit op zich zelf, dat zij op deze Conferentie behandeld zijn kunnen worden,
is reeds iets buitengewoons en eene groote schrede voorwaarts.
In 1874, bij de Conferentie te Brussel, en in 1899 op de eerste Vredesconferentie,
heeft Groot-Brittannië zich zeer beslist verzet tegen het in behandeling-nemen van
eenig punt van internationaal maritiem recht. De zee was zijn domein. Daar wilde
het zich in niets en door niemand laten binden. Geheel vrij in al zijn doen en laten
ver-
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langde het daar te blijven. Dat was, als 't ware, ingeweven in het Britsche
volkskarakter, in Tory en Wigh beiden. Toen in 1856 de Britsche staatslieden zich
door den Franschen Minister van Buitenlandsche Zaken, D r o u y n d e L h u y s ,
de beschermer der neutralen, hadden laten overhalen om de Verklaring van Parijs
mede te onderteekenen, werd die daad door de Britten tamelijk algemeen hoogelijk
afgekeurd. P h i l l i m o r e , die het derde deel van zijn beroemd werk tijdens den
Krim-oorlog schreef, kon daarin zijne bittere teleurstelling over deze handeling niet
verbloemen. Zijne en veler eenige hoop was dat aan deze Verklaring niet de kracht
van een tractaat zou zijn verbonden.1)
En thans heeft Groot-Brittannië even beslist zijne krachtige medewerking verleend.
De historicus mag dat niet als onopgemerkt laten voorbijgaan. Het is eene zaak van
groote beteekenis, voor nu en voor den vervolge.
Lord R e a y is zelfs namens zijne regeering, met het radicaal-vrijzinnig voorstel
gekomen om de geheele oorlogscontrabande af te schaffen.2)
Engeland heeft dat niet gedaan - wij weten het allen - pour les beanx yeux van de
anderen. Natuurlijk heeft het dat voorstel gedaan uit puur eigenbelang. Is het daarom
soms minder nuttig voor het algemeen welzijn? Is het daarom minder waar, wat door
Lord R e a y tot toelichting m.i. zoo juist is gezegd, dat door de enorme uitbreiding
welke de koopvaardijvloten, gepaard aan de reusachtige afmetingen der schepen, de
gemengde lading en het consigneeren naar verschillende havens, hebben verkregen,
de bezwaren, verbonden aan eene doeltreffende visitatie der schepen tot het
constateeren van contrabande, zóó groot zijn geworden, dat het eenige middel om
den handel in die artikelen werkelijk te beletten, zou zijn zoodanig gestrenge
bepalingen te maken, dat de Verklaring

1) Hetgeen hij erover schreef vindt men o.a. in mijn werk: Het Internationaal maritiem recht.
1888, bl. 434.
2) In mijn werk, in November j.l. uitgekomen is het Engelsche standpunt en dat van andere
Staten omtrent de contrabande, bl. 329-335, omstandig uiteengezet.
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van Parijs, welke in het belang der onzijdigen is gemaakt, hare beteekenis geheel
zou verliezen?
Het wil mij voorkomen dat het voorstel juist zijn groote waarde ontleent aan het
feit, dat het BELANG er de drijfveer voor is geweest. Daarin ligt de beste waarborg,
dat het niet eene voorbijgaande vleug, eene spontane opwelling ten goede is, maar
eene degelijk doordachte daad, waarop later ter gelegener tijde, zal worden terug
gekomen.
Er is meer. Op dat eigenbelang moet niet met ironischen blik laag worden
neergezien. Door een hooger kracht wordt ook Engeland gedreven, als het zijn belang
inziende, dit op den voorgrond brengt. Het is de kracht die de wereldorde bestiert.
Door alle middelen bewerkt zij en drijft zij ten leste tot het goede. Nu door belang,
dan door het kwade, soms zelfs door het geweldige en verschrikkelijke. Dat is de
draad, die door de geheele wereldhistorie loopt. De groote Volksverhuizing, de
Kruistochten, de Kerkhervorming, de Fransche revolutie, met hunne oorlogen, hebben
alle geleid tot ontwikkeling, beschaving, godsdienst- en maatschappelijke vrijheden.
Rusland, door de rampen van den oorlog met Japan ontwaakt, gaat, gelouterd
heengekomen door de verschrikkingen van anarchisten en nihilisten, eenmaal zijne
staatkundige en economische wedergeboorte te gemoet. Dat kan niet anders. Evenzeer
werkt het belang als drijfmiddel. Wat voor de volken het waar belang is, blijft, helaas!
soms lang voor hen verborgen.
Zoodra het voorstel was gedaan, zeide men: Dat doet Engeland om zijn handel
vrijheid te geven, om als het neutraal is, contrabande-artikelen den vijand te kunnen
aanvoeren. Natuurlijk. Heel veel scherpzinnigheid is er niet voor noodig om te
begrijpen, dat als er geen onderscheid tusschen gewone handelsartikelen en
contrabande-artikelen meer bestaat, Engeland in alle, dus ook in contrabande-zaken,
handel zal kunnen drijven. Maar Engeland staat niet alleen. Indien twee van de 45
ter Conferentie vertegenwoordigd geweest zijnde Staten met elkander in oorlog
geraken en Engeland neutraal is, zijn er nog 42 andere onzijdige Staten. Die kunnen
hetzelfde doen. Ook zij
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kunnen vol-op genieten van die vrijheid. Engeland staat dus met die alle volkomen
gelijk.
Maar één ding moet men niet vergeten - en het schijnt dat men die voorname zaak
over het hoofd ziet - het blokkaderecht blijft. Daardoor blijft elke handel, ook die en vooral die in contrabande-artikelen met geblokkeerde havens, en dat zullen in
oorlogstijd de meeste zijn, - onvrij en verboden, ook voor Engeland. Alleen de
waarlijk onschuldige handel op onzijdige havens zou dus door de opheffing van het
contrabande-begrip gewonnen hebben. Op zich zelf een groote vooruitgang.
Men moet den eeuwen-langen strijd kennen over die oorlogscontrabande, om er
al het gewicht van te beseffen. Geen belangrijke vrede werd tusschen zeemogendheden
gesloten, of zij kwam op het tapijt. Het Tractaat der Pyreneeën in 1659, dat van
Londen in 1674, dat van Utrecht in 1713, de Verklaring van de Gewapende neutraliteit
van 1780, het Placaat van 26 Januari 1781 der Staten-Generaal en zoo veel meer,
om ons bij de geschiedenis van het eigen vaderland te bepalen, hadden alle betrekking
op haar. Onafscheidelijk verbonden aan haar zijn nog eene menigte andere quaestiën:
de zoo netelige van de ‘voortgezette reis’ (continuous voyage), bekend o.a. door de
beruchte zaak van ‘de Springbok’1) en die van ‘de Doelwijk’2, en voorts alles wat het
aanhouden, visiteeren en opbrengen van schepen, verdacht van verboden zaken naar
eene oorlogspartij te vervoeren, betreft.
Dat deze even moeilijke als belangrijke zaak, die in het ‘Institut de droit
international’ sedert vele jaren een onderwerp van ernstige studie en van groot verschil
van

1) Engelsch schip, tijdens den oorlog tusschen de Noordelijke en Zuidelijke Staten van
Noord-Amerika, in 1863, op reis van Londen naar de onzijdige haven Nassau, door den
kruiser Sonoma der Noordelijken opgebracht en met de lading prijsverklaard.
2 Nederlandsch schip, van de reeders R u y s & C o te Rotterdam, tijdens den oorlog van Italië
tegen Abbyssinië, in 1896, op reis naar Djibouti, onzijdige Fransche haven, opgebracht,
welke daad door het prijsgericht te Rome werd wettig verklaard.
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gevoelen bij zaakkundigen heeft uitgemaakt, en daar nog nimmer tot eene goede
oplossing is kunnen geraken, nu op de Conferentie niet binnen enkele maanden haar
beslag heeft kunnen verkrijgen, zal aan hen, die even als ik in deze zaak veel hebben
gearbeid, niet verwonderen. Het is onredelijk er de Conferentie een verwijt van te
maken dat de regeling der contrabande niet tot stand is gebracht.
Het is waar, vruchten, rijp om te oogsten, zijn er nog niet, maar de Conferentie
heeft veel bijgedragen, om de bloesems tot knoppen te doen worden. De uitmuntende
redevoeringen, waarmede Lord R e a y het Engelsche, dr. K r i e g e het Duitsche en
de heer R e n a u l t het Fransche standpunt hebben uiteengezet, zijn staatsstukken
van beteekenis en van blijvende waarde.
Te groote uitgebreidheid zou aan mijn artikel moeten worden gegeven, indien ik
hier al de klemmende argumenten voor en tegen, in die stukken aangevoerd, zou
willen aanwijzen en mededeelen. In mijn werk1) is dat beknopt gedaan. Daar kan
men ze vinden, maar de redevoeringen zelf verdienen ten volle in haar geheel te
worden gelezen.
Practische waarde hebben zij, want daarin zijn gezichtspunten geopend, waaraan
vroeger nooit is gedacht. Engeland, Frankrijk noch Duitschland kunnen de beginselen,
daar door hunne vertegenwoordigers officieel uitgesproken, meer verloochen. Later
kunnen die, zoo noodig, niet alleen door hen, maar ook tegen hen worden aangevoerd.
Zij binden niet conventioneel, maar zij binden moreel, en eene moreele band bindt
in den tegenwoordigen tijd steviger dan voormaals.
Zoo mogelijk is de quaestie der blokkade - welke niet op het program voor de
Conferentie stond - nog moeilijker dan die der oorlogscontrabande. Beiden vormen
de eenige maar ernstige beperkingen van den handel der neutralen met
oorlogvoerenden. De contrabande die van zaken, de blokkade die van plaats.

1) Oorloge- en Neutraliteitsrecht, op den grondslag enz. 1907, blz. 329-335.
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Over het rechtsbeginsel, waarop belligerenten het hun vijand aanvoeren van
contrabande-waren verbieden, is men het eens, maar het rechtsbeginsel waarop de
blokkade berust, staat verre van vast. De basis vormt dus reeds een bron van verschil.
Dan komen tal van bijzonderheden in de toepassing. Mag men eene geheele kust
blokkeeren of alleen havens? Hoe en door wien wordt geconstateerd dat de macht
voldoende is om de blokkade te handhaven? Is het feit, dat het aan een of twee
schepen gelukt is de geblokkeerde haven te bereiken, genoegzaam om het tegendeel
vol te houden, of met hoeveel schepen moet het dan wel het geval zijn? Moet de
schennis de facto zijn of is het voornemen voldoende om een schip er voor op te
brengen? Op welken afstand van de blokkadelijn kan men de schepen aanhouden,
òf moet deze gepasseerd wezen, òf kan een schip, bestemd voor eene geblokkeerde
haven aan den Stillen Oceaan, reeds in het Engelsche Kanaal worden aangehouden
en opgebracht? Kan men havens blokkeeren door mijnen, welke door weêr
weggestoomde oorlogsschepen zijn gelegd? Tal van betwistbare vraagpunten komen
er bij te pas, welke de Verklaring van Parijs van 1856, - het eenige conventioneel
aangenomene dat er omtrent bestaat - in het onzekere heeft gelaten.
Bij het toch reeds zwaar beladen program, dat de Conferentie te behandelen had,
is het dan ook m.i. begrijpelijk, dat zij, nadat enkele hoofdpunten waren behandeld,
deze zaak niet verder heeft afgewerkt. Zij had nog zoo veel andere zaken op het
gebied van het maritiem en het neutraliteitsrecht te regelen. Dat heeft zij gedaan.
Voor de onzijdige Staten, dus ook voor Nederland, was er bijzonder veel aan gelegen,
dat de onzekerheden werden weggenomen, welke omtrent eene menigte zaken van
internationaal publiek recht bestonden. Onzekerheid bestond er hoever men mocht
gaan in de plichten van hospitaliteit, welke ook aan oorlogsschepen van bevriende
natiën wordt verleend, als die behoefte hebben aan drinkwater, levensmiddelen,
steenkolen enz., zonder daardoor
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in strijd te komen met de plichten, welke de onzijdigheid oplegt, n.m. volkomen
onthouding van deelneming of zijdelingsche begunstiging van den oorlog.
Onzekerheid vooral bestond er omtrent de vraag hoeveel steenkolen en
levensmiddelen die schepen in onze havens mochten inladen. Na lange discussie is
dat thans vastgesteld. Steenkolen, niet meer dan genoeg om er de naaste haven van
het eigen land mede te kunnen bereiken, of om, in de onzijdige landen, waar deze
wijze van handelen is aangenomen, de bunkers mede te vullen, en levensmiddelen,
niet meer dan om den normalen voorraad voor vredestijd te doen verkrijgen1). Langer
tijd in onzijdige havens of op onzijdige reeden te vertoeven dan voor aanvulling van
die voorraden2) of voor reparaties, beperkt tot navigatie-doeleinden, door de onzijdige
autoriteit te bepalen3), wordt vereischt, is verboden. Uit anderen hoofde mag een
belligerent oorlogsschip er niet langer dan 24 uren vertoeven4). Bepalingen zijn
gemaakt voor het geval dat oorlogsschepen van beide partijen zich gelijktijdig in
onzijdige havens mochten bevinden5).
Ook wegens andere redenen kon Nederland tot dusverre, neutraal zijnde, in groote
politieke moeilijkheden zijn gebracht, ten gevolge vooral van de buitengewoon groote
uitgestrektheden territoriale zee, welke de menigte eilanden in onzen Oost-Indischen
archipel omgeven6). In zijn territoriaal gebied heeft elke neutrale Staat ernstige plichten
te vervullen, welke - het moet gezegd worden - onze krachten soms verre te boven
zouden kunnen gaan. Indien in die uitgestrekte zeeën, buiten onze macht, zelfs buiten
ons weten, tot nadeel of tot voorgewend nadeel van een der oorlogspartijen, door de
andere inbreuk ware gemaakt op

1) Art. 19 van de Conventie betreffende de rechten en plichten van van onzijdige Staten ingeval
van een zee-oorlog.
2) Art, 12 idem.
3) Art. 14, juncto Art. 17 idem.
4) Art. 15. idem.
5) Art. 16 idem.
6) De territoriale zee wordt gewoonlijk beschouwd te zijn tot drie zeemijlen van de kust;
gerekend van de laagwaterlijn.

Onze Eeuw. Jaargang 8

230
onze onzijdigheid, indien onze territoriale wateren waren misbruikt tot het plegen
van handelingen, welke daar niet mochten plaats hebben, zou de benadeelde partij
daarin gereede aanleiding hebben kunnen vinden ons, zoo haar belang dat medebracht,
met het recht op haar hand, in den oorlog te betrekken, en onze koloniën of een deel
ervan te nemen, om hare oorlogskosten goed te maken. Het betoog dat onze macht
ontoereikend was om de schending te beletten of dat wij in het uitgestrekt zeegebied
niet overal toezicht konden uitoefenen, zou niet hebben gebaat. Men zou hebben
kunnen tegenwerpen: ‘Als gij het niet kunt doen, zullen wij het doen. Zijt gij
onmachtig om uwe plichten te vervullen, maak dan plaats voor ons; wij kunnen en
willen er niet door lijden.’
Thans kan men ons dat niet meer voorhouden. Door alle Staten van de wereld is
erkend, dat er geen plicht bestaat, welke de krachten te boven gaat. Het gezegde: A
l'impossible nul n'est tenu is ten deze tot regel van het volkenrecht verheven, door
de bepaling:
Eene onzijdige Mogendheid is verplicht toezicht uit te oefenen, overeenkomstig de
middelen waarover zij beschikt, om in hare havens, reeden en wateren, elke
overtreding van de voorafgaande bepalingen te beletten.
Om de goede bedoeling duidelijk in het licht te stellen, staat in het uitnemend
rapport van den heer R e n a u l t als toelichting: ‘dat men gezocht heeft naar eene
formuleering, welke aan de onzijdigen niet eene verantwoordelijkheid zou opleggen,
te zwaar in verhouding tot de middelen, waarover zij kunnen beschikken.’
Voor ons, Nederlanders, is het eene weldaad, dat de ontzettend drukkende
verantwoordelijkheid, welke tot dusverre op ons lag, en die door den tweeden regel
van Washington, als 't ware sanctie had verkregen, thans van ons is weggenomen.
Mits wij slechts verrichten wat binnen de mate onzer krachten ligt, heeft niemand
ons iets te verwijten.
Nog is er voor de neutralen, zoowel bij een zee- als
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bij een landoorlog, eene zeer gunstige bepaling gemaakt.
Oudtijds gold algemeen als regel van het gewoonterecht, dat de Staat zich niet had
te bemoeien met den handel zijner onderdanen. Dezen konden te dien aanzien doen
en laten wat zij wilden. Meenden zij aan een oorlogvoerende contrabande-zaken te
kunnen bezorgen, dat was hun zaak. Het geschiedde alsdan à leur risque et péril.
Den onzijdigen Staat ging het niet aan.
De drie regels van Washington brachten daarin voor het eerst zooverre wijziging,
dat de Staat verantwoordelijk werd gesteld voor de levering, den bouw en het ten
oorlog uitrusten van schepen, ten bate van een der oorlogspartijen. Dat moet hij
beletten. Allengs kwam er onder de beoefenaars van het volkenrecht eene sterke
strooming, die de leer voorstond, dat de grondgedachte van die drie regels behoorde
te gelden voor alle voorwerpen, welke voor den oorlog kunnen dienen, en dat de
onzijdige Staat dus gehouden is den uitvoer en het vervoer van wapens, munities
enz. naar een der oorlogspartijen te beletten en de overtreders, zoo noodig, te
bestraffen.
Het waren vooral Professor B r u s a , van Turijn en de gewezen Raad van Legatie
uit Zweden, de heer K l e e n , schrijver van een merkwaardig werk over
oorlogscontrabande, die deze leer zóó bepleitten, dat zij in het ‘Institut de droit
international’ verscheidene aanhangers verwierf.
Altijd heb ik daarentegen in die leer een groot gevaar gezien voor de onzijdige
Staten, maar vooral voor ons land, met zijn geringe macht, maar met grooten handel,
met eene aanzienlijke koopvaardijvloot en met een uitgestrekt moeilijk te controleeren
koloniaal gebied. De Staat zou daardoor eene nieuwe verantwoordelijkheid op zich
laden, welke hem voortdurend in allerlei conflicten kon brengen. Onmogelijk zou
hij den uitvoer van tal van kleine voorwerpen, overal langs zijne grenzen kunnen
beletten, wat hij wel kan in zijne havens, ten aanzien van aldaar voor den oorlog
gebouwde of uitgeruste schepen. De handel zou genoeg listen bij de hand hebben en
praktijken uitdenken om alle belemmeringen en verbodsbepalingen te ontduiken.
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Als eenige Nederlander in het Instituut, die in het maritiem- en neutraliteitsrecht
werkte, heb ik jaren-lang geijverd om zoo mogelijk te beletten, dat het zijne
invloedrijke sanctie aan die voor ons land verderfelijke leer zou verleenen. Ik bestreed
ze in 1893 in eene omvangrijke nota aan de leden, in 1894 in de zitting van Parijs,
door eene tweede nota, voorts in 1895 in de zitting te Cambridge en in het volgende
jaar in die te Venetië1). Gesteund o.a. door Lord R e a y , is daardoor verkregen, dat
het vroeger beginsel gehandhaafd bleef, dat de onzijdige Staat dus niet zou worden,
wat ik noemde le polieier des belligérents en dat de nieuwe leer niet in het Reglement
van het Instituut, voor de contrabande, is opgenomen. Toch hielden de anderen vol
en kwamen er in de zitting van 1906 te Gent weder op terug, waar zij dus op nieuw
moest worden bestreden.
Voldoening en groote gerustheid geeft het, dat eindelijk het pleit voor goed is
beslecht, en dat door de Conferentie eene beslissing is genomen, welke aan alle
verdere onzekerheid en mogelijk te wachten moeilijkheden een einde heeft gemaakt,
door te bepalen:
Eene onzijdige Mogendheid is niet gehouden den uitvoer of den doorvoer voor
rekening van een der oorlogvoerenden te beletten, van wapens, munitie en, in het
algemeen, van alles wat voor een leger of voor eene vloot nuttig kan zijn.
Ik ga verscheidene voor de onzijdigen gunstige bepalingen, welke nog gemaakt zijn,
stilzwijgend voorbij, doch wil er even op wijzen, dat de drie regels van Washington,
welke conventioneel alleen tusschen Groot-Brittannië en de Vereenigde Staten golden,
thans, doch gestoken in een nieuw kleed, waarvan de gebreken, welke aan het oude
kleefden, en inmiddels aan den dag waren gekomen, zijn verholpen, door alle
contracteerende Mogendheden zijn aangenomen. Ook is het niet van belang ontbloot
te weten, dat de Ambassadeur van Japan te Parijs, de heer Ts u d -

1) Annuaires van het ‘Institut’ dl. 13, 14 en 15.
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z u k i , had voorgesteld de bepaling op te nemen, dat een onzijdige Staat vrij is om,
als hij dat tot handhaving van zijne onzijdigheid noodig mocht achten, strengere
bepalingen te maken dan in deze conventie zijn voorgeschreven, hetgeen echter niet
noodig is gevonden, vermits de souvereiniteit van dien Staat - zoo staat in het rapport
door den heer R e n a u l t uitgebracht - ongerept is gelaten en verschillende artikelen
der conventie (artt. 9, 12, 15, 23) die bevoegdheid constateeren. Men heeft dus in
het oog te houden, dat het geraden is, voor die handhaving wel meer doch niet minder
te doen. Japan heeft zich het recht gereserveerd zijne uitlegging vast te houden.
Dat de souvereine rechten van een Staat meer zouden zijn aangetast, wanneer men
bijv, het verblijf van belligerente oorlogsschepen en neutrale havens geheel had
ontzegd, dan dat men het nu gedaan heeft voor langer dan 24 uren, wordt niet door
mij ingezien. Dat is slechts eene quaestie van meer of van minder. Indien Staten zich
verbinden het een of ander te doen of te laten, dan is dat geen afstand doen van of
geen inbreuk maken op een souverein recht, maar integendeel het gebruik maken
van een souverein recht, om tot wederkeerige concessies of tot overeenkomst te
kunnen geraken.
Naar mijn gevoelen ware het voor ons zelfs nog beter geweest, indien minder aan
die souvereiniteit, aan die z.g.n. vrijheid van handelen ware overgelaten, indien de
oorlogsschepen van beide partijen, - zeenood buiten gesloten - geheel buiten ons
gebied moesten blijven. Hoe meer wij ons kunnen houden binnen de grenzen van
conventioneele bepalingen, hoe minder wij bloot staan aan reclames, hoe minder
moeilijkheden in dagen van politieke spanning. De vrijheid, ons conventioneel
gelaten, kan ons soms feitelijk de vrijheid ontnemen die vrijheid te gebruiken.
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XI. Het bombardement van Den Haag.
Thans kom ik aan een onderwerp, dat mijne belangstelling sedert meer dan dertig
jaren in hooge mate heeft bezig gehouden.
In 1874 was ik, als kapitein bij den Generalen Staf, te laag in rang om bij de
Conferentie, welke te Brussel tot het stellen van regelen voor den oorlog te land zou
worden gehouden, officieel als gedelegeerde op te treden; ook slechts 42 jaar, voor
een militair wel wat jong. Generaal v a n d e r S c h r i e c k werd dus benoemd om
den Nederlandschen Gezant, de heer v a n L a n s b e r g e ter zijde te staan. Daar hij
echter van oorlogsrecht nooit eenige studie had gemaakt en mijn werk erover een
paar jaar te voren was uitgekomen, werd ik aan de delegatie in de bescheiden rol van
souffleur toegevoegd.
Omtrent het bombardement werd toen door de Conferentie aangenomen, dat open
steden niet mochten worden gebombardeerd. Door mij werd toen - doch vruchteloos
- getracht eene goede definitie te verkrijgen van open stad. Alleen werd bereikt, dat
de Russische Generaal J o m i n i , voorzitter der Conferentie, verklaarde, dat eene
open stad nabij een fort gelegen, als zij niet bijdraagt tot de verdediging van dat fort,
niet mag gebombardeerd worden.
Later heeft de quaestie van een mogelijk bombardement van Den Haag de aandacht
getrokken, toen die van een fort voor de bommenhaven te Scheveningen aan de orde
was, en door de artikelen van Jhr. T i n d a l . Daarom werd in de zitting van het
‘Institut de droit international’ van 1895, te Cambridge, een voorstel van professor
H o l l a n d , van Oxford, om de wettigheid van het bombardement van open steden
door oorlogsschepen uit een rechtskundig oogpunt te onderzoeken, ondersteund,
werd voorts, toen dat voorstel was aangenomen, door mij een ‘Questionnaire’
opgesteld, waarbij vooral het geval van Den Haag in het oog werd gehouden en is
met professor H o l l a n d , een rapport gemaakt, dat door mij, bij afwezigheid van
mijn mede-rapporteur, in de zitting van het ‘Institut’ van 1896,
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te Venetië, werd verdedigd en toen, op kleine amendementen na, met algemeene
stemmen is aangenomen.1)
Daarbij werd voor niet-bombardement een ander criterium aangenomen dan door
de Brusselsche conferentie was gedaan. Niet meer een open stad, maar eene niet
verdedigde.
In 1899 werd nog getracht het bombardement van niet verdedigde steden op de
Vredes-conferentie ter sprake te brengen. Engeland verzette er zich toen echter tegen.
Thans bood de tweede vredesconferentie de gelegenheid aan, om te trachten de
residentie voor goed te vrijwaren van eene bombardeering uit zee. Ontegenzeggelijk
bleef zij steeds aan zulk eene calamiteit blootstaan.
Zij ligt zóó dicht bij zee, dat, als onze troepen bij de verdediging der kust, tot het
tegengaan van eene landing, het strand en de duinen bij Scheveningen, dat tot de
gemeente 's Gravenhage behoort, bezetten en verdedigen, het den een of anderen
vlootvoogd wel eens in het hoofd zou kunnen komen, daarin aanleiding te vinden,
om, tot intimidatie, de stad zelve te beschieten, evenals in 1807 Kopenhagen met
congrevische vuurpijlen voor een groot deel door eene Engelsche vloot in de asch
werd gelegd.
Het eenige middel, om op afdoende wijze het voorgestelde doel te bereiken, was
om recht op het doel af te gaan, geen doekjes er om te winden, maar Den Haag zelfs
te noemen. Dan werd de pas afgesneden voor latere misverstanden en excepties.
Door de Conferentie werd n.m. zeer terecht, op het voetspoor van het ‘Institut de
droit international’ en van het Haagsch reglement van 1899, in Art. 1 der conventie
bepaald, dat het aan de marine verboden is havens, steden, dorpen, woningen of
gebouwen, welke niet verdedigd worden, te bombardeeren.
Alles kwam er dus op aan om de onzekerheid weg te nemen van het begrip
‘niet-verdedigde-stad,’ voor het zoo even gemelde geval.
Daartoe werd in de Conferentie door mij de rede ge-

1) Annuaire, de. 15, bl. 213.
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houden, welke in haar geheel, tot goed begrip, moet worden vermeld, omdat zij,
volgens den rapporteur, den heer S t r e i t , Hoogleeraar in de rechten te Athene, in
de plaats is gekomen van eene definitie van onverdedigde stad, welke moeilijk te
formuleeren is1).
‘Vraagt men wat is eene onverdedigde stad - zoo luidt zij - dan is er in den
landoorlog geen twijfel en is het klaar als de dag. Een strijdmacht marcheert op eene
stad aan. Deze kan bevestigd of open zijn. Zelfs als zij gewoonlijk open is, kunnen
de toegangen verdedigd worden door tijdelijke werken, borstweringen, barrikades,
tamboers enz. Ontegenzeggelijk heeft de aanvaller het recht dien tegenstand door
zijne artillerie te breken, op de wijze als hem het best zal toeschijnen, om zich van
de stad meester te maken. Zijne artillerie zal hij evenwel concentreeren tegen de
verdedigingsmiddelen, tegen de borstweringen, tegen de soldaten des vijands en zich
wel wachten zijne granaten totaal verloren op de stad zelve af te zenden, want die
projectielen kunnen geen ander resultaat doen bereiken, dan het in brand steken van
eenige huizen. Zóó handelend zal hij bewijzen dat hij een hart heeft en tevens zijn
vak kent, eigenschappen die meesttijds samengaan.
Maar bij het onderwerp, dat ons thans bezighoudt, loopt men gevaar dat er anders
over geoordeeld wordt. De marine marcheert niet naar eene stad. Meesttijds zal haar
doel niet zijn zich er van meester te maken, als alleen, wanneer zij in vereeniging
met eene landmacht werkt. Ik bedoel natuurlijk slechts open, niet verdedigde steden
of dorpen, geenszins versterkte havens.
Laat ons, om de gedachte te bepalen, bijv. onze kust, welke door de Noordzee
wordt bespoeld, nemen. Langs die kust bevinden zich nabij de zee, hier en daar eene
stad en dorpen: Den Haag of Scheveningen, Katwijk, Noordwijk enz.
Stelt het geval - waar God ons voor moge behoeden - dat wij, in plaats van zooveel
vrienden, waarvan de

1) Verslag van de zitting van 18 Juli van de 1ste sub-commissie der 3e commissie en het rapport
van die commissie aan de conferentie.
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vertegenwoordigers nier vereenigd zijn, eens een vijand mochten hebben, die,
ondersteund door zijne vloot, een landing op de kust zou willen beproeven. Natuurlijk
zullen wij hem dan ontvangen met al het eerbetoon verschuldigd aan zijne
vriendelijkheid: wij zullen n.m. alles doen om het hem te beletten, en detachementen
artillerie, infanterie en cavalerie in de duinen van Scheveningen, Katwijk enz. zenden,
en onze kust verdedigen, opdat de vijand er geen voet krijge.
Maar Scheveningen is als 't ware Den Haag. Mag men nu uit de verdediging van
de kust te Scheveningen het besluit trekken dat Den Haag verdedigd wordt, en deze
geheel openliggende stad bombardeeren?
Neen, zeker niet. De vijand heeft alle recht om zijne artillerie te bezigen tegen de
onze en tegen de andere verdedigers van de kust, zooveel als hem belieft en door
hem nuttig wordt geacht, maar hij heeft niet het recht de stad te bombardeeren, onder
voorwendsel dat zij zou zijn eene verdedigde stad.
Volgens mij zou dat zijn eene wreedheid en eene schending van de beginselen
van het recht, omdat het zou zijn eene onnutte wreedheid; want het spreekt van zelf,
dat zelfs als de helft van de bloemrijke villa's, welke gij bewondert, met het Grafelijk
slot, waarin wij de Vredesconferentie houden, opging in de vlammen, en indien het
Vredespaleis, waarvoor wij binnen enkele dagen den eersten steen zullen zien leggen,
onder de bommen zou ineenstorten, onze soldaten in de duinen daar niets geen hinder
van zouden hebben, en hun lust en begeerte om zulke barbaarsche vernielers te
bestrijden er slechts door zouden worden aangewakkerd.
Als voorbeeld heb ik de stad genomen, die wij allen kennen, maar datzelfde is
natuurlijk het geval met alle open steden aan de kust. Ik constateer dus, dat men moet
onderscheid maken tusschen de verdediging van de kust en die van eene stad nabij
die kust gelegen, en dat men eene verdedigde stad slechts eene stad kan noemen,
welke zelve directelijk verdedigd wordt.’
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Noch in de sub-commissie noch in de commissie werd dit - zooals ik voorzien had
- tegengesproken, hetgeen, op mijn verzoek, uitdrukkelijk in het proces-verbaal der
zitting en in het rapport der commissie is vermeld. Het artikel met deze toelichting
werd daarna in de volle Conferentie zonder tegenspraak aangenomen.
De uitlegging is alzoo geworden eene van conventioneel recht.
Den Haag mag niet gebombardeerd worden.

Besluit.
Uit het vorenstaande zal het den onbevooroordeelde duidelijk zijn geworden, dat
practische resultaten wel degelijk zijn verkregen, van belang vooral voor kleine
Staten, die, even als Nederland, hopen meestal onzijdig te kunnen blijven.
‘Alles slechts oorlogsrecht’, - heeft men uitgeroepen - ‘niets voor den vrede!’
Onjuist, alles is voor den vrede. Rechtvaardige begrippen bij de volken wortel te
doen vatten, goede regelen te treffen en algemeen ingang te doen vinden, opdat,
indien twee Staten met elkander oorlogen, zulk een oorlog begrensd blijve en alle
andere Staten, buiten deze, in vrede kunnen blijven leven, komt den Vrede ten goede,
is een vredesbelang.
Men herinnere zich hoe het in-beslag-nemen door de Engelschen, tijdens den
Zuid-Afrikaanschen oorlog, van de Duitsche stoomschepen Bundesrath, General en
Herzog, bijna oorzaak is geworden, dat Duitschland zich gewapend in dien oorlog
had gemengd. Dat is toen alleen afgewend, omdat Engeland ¤ 87500
schadevergoeding heeft betaald, waartoe het onder andere omstandigheden wellicht
niet te bewegen zou zijn geweest. Ook mag men niet licht vergeten de politieke
moeilijkheden, waaraan Nederland, tijdens den oorlog van Rusland en Japan, gelukkig
nog bij tijds is ontkomen.
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Wanneer men van hetgeen is vastgesteld de beteekenis gering zou schatten, meenende
dat Nederland - zonder dat alles - bijna een eeuw-lang, weinig met een oorlog, als
neutrale, te doen heeft gehad, dan bedenke men, dat de politieke toestanden in den
laatsten tijd, vooral in het Oosten, zeer zijn veranderd, zoodat wij alle reden hebben,
om ons te verheugen, dat de onzijdige Staten door deze conferentie in veel gunstiger
toestand zijn gekomen dan vroeger.
Er zijn teleurgestelden. Die zullen er altijd zijn. Vooral zijn het zij, die zich blind
staren op één punt, en geen oog hebben voor al het andere, dat zij weinig of niet
tellen.
Men beweert dat de Conferentie niet genoeg is voorbereid. Mijn geachte collega
in den Raad van State en in de beide vredesconferentiën is die meening toegedaan.
Op zijn aansporen of door zijn invloed heeft de Conferentie in de Slot-akte, na de
aanbeveling aan de Mogendheden om over een jaar of acht eene derde
vredesconferentie te houden, welke tijdig vooruit zou zijn voorbereid, opdat hare
beraadslagingen met gezag en spoed kunnen afloopen, de wenschelijkheid
uitgesproken, dat ongeveer twee jaar te voren een Voorbereidend comité door de
verschillende regeeringen zou worden benoemd, om te zoeken naar de onderwerpen,
waarover men het eens zou kunnen worden, en daarnaar een program op te maken,
dat dan in elk land zou worden bestudeerd.
Ik kan het wenschelijke daarvan niet inzien. Mogelijk sta ik daarin alleen, maar
het kan ook zijn, dat andere conferentie-leden mijn gevoelen deelen. Evenals ik
kunnen zij in de onmogelijkheid hebben verkeerd tijdig van hunne tegenovergestelde
meening te doen blijken.
Juist het feit, dat bijna drie honderd mannen, meest van beteekenis, uit alle
wereldstreken zijn samengekomen, om de groote zaken te overleggen, waarvan ik
in de vorige bladzijden heb gewaagd, heeft m.i. de rijkste vruchten afgeworpen.
De geest, die geheerscht heeft in de vergaderingen
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dier uitgelezenen, was uitnemend, concilieerend, trachtende naar een door allen
beoogd edel doel, zij het ook dat er verschil van gevoelen bestond omtrent den weg,
die gevolgd moest worden, om tot dat doel te geraken.
De aan elkander vreemden in de eerste maand werden bekenden in de tweede en
vrienden in de derde maand. Het lange samenzijn gaf gelegenheid dat de aanvankelijke
beschroomd- en terughoudendheid van de voor het eerst aan de beraadslagingen met
de oude, Europeesche wereldbestierende Staten deelnemenden, plaats maakte voor
onbevangen openhartigheid en durf. Het geestelijk contact van zooveel denkers uit
alle landen deed nieuwe gedachten ontstaan, die ook kwamen uit de Nieuwe Wereld,
en als verfrisschende luchtstroomen, van gene zijde van den Oceaan over het oud en
droog diplomatenterrein kwamen heenstrijken. Midden- en Zuid-Amerika werden,
als 't ware, voor de tweede maal ontdekt. Telt men dat alles voor niets? Gevoelt men
daar niets voor? Zoo ja, waarom er dan zonder noodzaak afstand van te doen?
Indien voortaan alleen de zaken waarover men het te voren in hoofdzaken reeds
eens is geworden, in eene conferentie ter tafel mogen komen, kan men haar - zou
men zoo zeggen - wel thuis laten. Bovendien wordt het tot stand komen van eene
conventie er toch niet door verzekerd. Alle delegaties waren het eens omtrent den
grondslag, het beginsel van een wezenlijk permanent Hof van Arbitrage; toch
struikelde deze zaak, na langdurige debatten, over een detail van uitvoering: de
rechterskeuze. Al zulke zaken zouden dus te voren moeten zijn vastgesteld. Wat
blijft er dan over? Vormen- en redactiewerk.
Is het goed - mag men vragen - om in een onderonsje, ‘en petit comité’ zaken te
bedistelen, die in hooge mate het belang van bijna alle volken der wereld betreffen?
Moeten in den duffen atmosfeer van retroacta, protocollen, dossiers en archiefstukken,
in de kille werkkameren van de kabinetten der ministeriën van Buitenlandsche Zaken
de grondslagen gelegd en de stekken uitgezet worden van veel, dat, aangekweekt in
vrije, open lucht en verzorgd
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door allen, welke getoond hebben er verstand van en hart voor te hebben, zoo veel
beloofde? Moeten enkelen beslissen over het wel en wee van velen, zonder dat zelfs
hun stem kunne worden gehoord? Want het zullen waarschijnlijk slechts enkele
bevoorrechten zijn, die recht van medespreken krijgen of liever zich zelf dat recht
toekennen. Als iedere Staat wordt toegelaten, wordt het een ‘petit comité’ van
minstens 45 leden.
Het voornemen om gewichtige zaken van internationaal publiek recht eerst af te
handelen, z.g.n. voor te bereiden ‘en petit comité’ vind ik ook daarom zoo bedenkelijk,
omdat het er toe kan leiden, dat, nu dat denkbeeld post heeft gevat, groote
Mogendheden er licht toe zullen komen, om voor ons belangrijke zaken, bijv. de
visitatie, de contrabande, de blokkade of andere punten van maritiem recht, onder
hen, te gaan behandelen, om later dat door hen in ‘petit comité’ vastgestelde ons ‘à
prendre ou à laisser’, als volkenrechtelijke regels voor te leggen.
Tijdwinst zal er allerminst door worden verkregen. De practische en moreele
resultaten, welke door de Tweede Vredesconferentie in het
vier-maanden-samenwerken zijn bereikt, zouden wellicht in geen vier jaar gewone
onderhandeling, met hare omslachtige correspondenties zijn verkregen.
Waartoe de verlangde spoed? Spoed om weg- en u i t elkander te gaan, waar het
t o t elkander brengen van vertegenwoordigers der volken en gelegenheid geven
elkander beter te leeren begrijpen, tegenwoordig terecht als een der beste middelen,
tot bestendiging van den vrede hoog wordt geschat?
Niet genoeg voorbereid! Aan de Nederlandsche regeering is het geheele zeer
uitvoerige program voor de conferentie door den Russischen gezant, den heer
Tc h a r y k o w, reeds medegedeeld bij brief van 26 Maart/3 April 1906. Bij de andere
Kabinetten zal die mededeeling wel om denzelfden tijd plaats hebben gehad. Alle
onderwerpen ter behandeling voorgesteld waren dus 15 maanden vóór de samenkomst

Onze Eeuw. Jaargang 8

242
bekend. Gedelegeerden in andere landen, tijdig aangewezen, hadden deze reeds in
September 1906 in studie genomen.
Zeer opmerkelijk is dat het Internationaal Prijzenhof, met de rechterskeuze en de
geheele wijze van procedure, zonder eenige voorbereiding, zonder dat het op het
program voorkwam, door de Conferentie tot stand is gebracht.
Zoo'n spontane mooie daad wil men nu onmogelijk maken; onmogelijk maken
hetgeen is verklaard of geschied omtrent de onschendbaarheid van den bijzonderen
eigendom ter zee, de oorlogscontrabande, de blokkade, het mondiaal arbitrage-verdrag,
het permanent gerechtshof van arbitrage, n.m. dat de regeeringen, al zijn zij het te
voren niet eens geworden, hare soms nieuwe inzichten bekend maken en op die wijze
kostbare bouwstoffen leveren voor later. Daardoor zal men verstoken blijven van
het licht, dat anders omtrent dat alles zou zijn opgegaan en verbreid. Het zal onder
den comité-domper worden gezet, zonder te bedenken dat licht leven geeft, dat de
levendmakende geest, welke van die gezamenlijk opgevangen nieuwe ideeën uitgaat,
en welke men voortaan buitenbant, wellicht meer waard is dan versuffende tradities
uit oude paperassen.
Voortaan zal, helaas, de Conferentie verlaagd en ondergeschikt worden gemaakt.
Tusschen haar en de regeeringen wil men het comité van voorbereiding inschuiven.
Dat proeft de beginselen, schift, écarteert en beslist. De rest, het klerkenwerk, mag
verder de Conferentie verrichten... met spoed!
Er wordt wel beweerd, dat in eene diplomatieke conferentie redevoeringen over
abstracte theoriëen geen nut hebben, omdat men er stemt volgens de instructies der
regeeringen, maar dat is m.i. slechts gedeeltelijk zoo. De gevolmachtigden der Staten
zijn menschen, geen mannequins, geen versteende of automatische stem-machines.
Zij hebben een hoofd, een hart... en een geweten en zij blijven met hunne regeeringen
in voortdurende aanraking. De heer B e e r n a e r t verliet de conferentie voor een
wijle, omdat hij niet tegen zijne overtuiging wilde stemmen. Van verschillende
delegatiën is mij bekend, dat in de vergaderingen
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gehouden reden hen zóó hebben geimpressioneerd, dat zij ze soms geheel hebben
overgeseind aan hare regeeringen, om andere instructies te verkrijgen en dat zij die
ook hebben verkregen1). Zelfs de regeeringen, welke hare instructies nu niet hebben
gewijzigd, zullen uit het verhandelde leering trekken en later, als zij wijs zijn, hare
instructies daarnaar richten.
Waarlijk, men mag tevreden zijn met de resultaten. Hetgeen deze Vredesconferentie
in hare vergaderingen van DRIE HONDERD aan het licht heeft gebracht, zal later blijken
te zijn niet van geringe waarde.
Ik vraag geen geloof op gezag, maar heb bewijzen aangevoerd. Bovendien denken
mannen van beteekenis er even zoo over.
Ik veroorloof mij in herinnering te brengen hetgeen de Ambassadeurs To r n i e l l i
en N e l i d o w er van hebben gezegd, en citeer nog enkele andere uitspraken
woordelijk:
D e M a r t e n s besloot zijne commissievergaderingen met te zeggen: ‘Nous avons
pu proclamer le règne du droit de la justice et de la paix dans un domaine où regnait
jusqu' à présent, presque sans bornes, l'arbitraire ou pour parler plus poliment les
“nécessités absolues” de la guerre maritime2)’.
L é o n B o u r g e o i s verklaarde den 10 November jl in eene schitterende
vergadering in het Paleis van den Senaat, na de groote beteekenis der conferenties
te hebben uiteengezet: ‘Voilà les faits, vous les jugerez. Pour nous, nous avons eu
le sentiment très net d' avoir fait une oeuvre, certainement imparfaite, comme toute
oeuvre humaine, et même, sur certains points, temporaire et de pure attente, mais
sur tous les points, sérieuse et bonne, et pour une large part, déjà solide et
véritablement concrête et pratique.

1) Generaal H o r a c e P o r t e r verklaarde 26 Augustus, dus na meer dan twee maanden
samenzijn, nieuwe instructies van de regeering der Vereenigde Staten te hebben ontvangen,
die meer dan de vroegere het vergelijk zouden bevorderen.
2) Proces-verbaal der zitting van 26 Sept. van de 4e oommissie.
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Nous croyons qu'elle peut attendre le jugement du temps.’
D o n A n t o n i o H u n e e u s , Oud-Minister van Buitenlandsche zaken en lid van
het parlement van Chili, zeide in diezelfde vergadering: ‘Cequi ressort surtout de la
Conférence de La Haye, c'est la puissante volonté de perséverer dans la politique
nouvelle de la conciliation internationale; nous y voyons affirmer le respect du droit,
l'empire de la civilisation’1).
P i c h o n , de Minister van Buitenlandsche zaken in Frankrijk, die door arbitrage
een eind heeft weten te maken aan een geschil met Brazilië, dat bijna 200 jaren had
geduurd, bracht de zegenrijke gevolgen, welke de Conferentie kon hebben aan het
licht, in zijne verklaring: ‘Il ne faut pas que l'on puisse dire que l'oeuvre de la
Conférence de La Haye est une oeuvre platonique, qu'on n'a fait qu' y développer
des théories sans aboutir à des conséquences pratiques. Tout à l'heure, M. L o u i s
R e n a u l t disait: Nous avons jeté une semence féconde pour la vie du monde civilisé.
Il faut qu'elle germe et qu'elle lèvre. Et bien, Messieurs, nous y travaillerons.’
En L o u i s R e n a u l t zelf, de winner van den Nobelprijs, schreef mij een paar
dagen geleden: ‘Je crois que nous avons fait de la bonne besogne en 1899 et en 1907,
malgré tout ce que peuvent dire nos détracteurs.’
Laat ik besluiten met een verhaal en een historisch feit: een verhaal, dat aan sommigen
zal klinken als hadden zij het meer gehoord.
Eenige mannen, komende van de stad, die velen hadden gemeend dat zou worden
de zetel der Wereld-Areopagus, gingen op naar eene andere stad, genaamd
Washington.
Zij overlegden en bespraken de dingen, die zij hadden bijgewoond en aangehoord.
En de geest van vrede en humaniteit, welke daar had geheerscht, ging met hen en
volgde hen, en zij zeiden: ‘Mannen, laat ons broeders zijn; laat ons alle vijandschap,
welke tot nu toe ons heeft ver-

1) Annexe au procès-verbal de la Séance du 8énat, du 19 Décembre 1907.
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deeld, ter zijde zetten, laat ons voortaan in vrede en vriendschap leven, en alle
geschillen, welke nog tusschen ons mochten ontstaan, niet door het zwaard, maar
door goede mannen, scheidsrechters, doen beslechten.
‘Om de aanvechtingen van onze oude, booze natuur te keeren, zullen wij een onzer
landen, dat paalt ten oosten aan een oceaan en ten westen aan een anderen oceaan,
tusschen de noordelijke en de zuidelijke Staten van onzen nieuwen bond stellen, als
eene onzijdige zône.
Zoo zal er vrede tusschen ons zijn door recht.’
Merkwaardig is het historisch feit, dat den 14en van deze maand December, tusschen
vijf Staten van Midden-Amerika, welke elkander vroeger dikwerf beoorloogden, en
nu aan de Vredesconferentie hadden deelgenomen, te Washington een Vredes- en
Vriendschapsverdrag is gesloten, waarbij zij zich onderling tot algemeene arbitrage
hebben verplicht. Alle geschillen, zoowel juridische, als politieke en
belangen-quaestiën betreffende, geene uitgezonderd, zullen door een eigen op te
richten Arbitrage-Hof worden beslecht. En om aanvechting tot vroegere strijdlust te
keeren, is de Staat Honduras, liggende tusschen den Stillen Oceaan en den
Atlantischen Oceaan, hebbende de republieken Guatamala en Salvador ten noorden
en de republieken Nicaragua en Costarica ten zuiden, onzijdig verklaard.
De beteekenis van de Tweede Vredesconferentie is op verscheidene punten eene
practische, maar is bovenal eene moreele en reikt verder dan velen denken.
Vrede op aarde is echter niet verkregen.
Congressen noch Conferentiën noch herziening van tractaten kunnen dien doen
verkrijgen.
De Mensch moet daartoe zich zelf herzien.
25 December 1907.
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Meester Maarten Vroeg,
De barbier-chirurgijn,1)
Door J. Mathijs Acket.
1. Be Tijd.
Het was in de dagen, toen de eene Christenmensch den ander nog kon uitschelden
voor snuifneus om hem zekere, veel voorkomende onmatigheid te verwijten; toen
een schoenmaker nog met open deur zat te zingen, zoodat zijn psalmen de buurt
doorklonken; toen de dorpelingen hun kruienierswaren in de stad gingen koopen,
om een duit uit te sparen; toen de burgemeesters in de kleine stadjes nog op de planken
huisden; in de dagen van Letteroefeningen, Magazijn, Boekzaal en Recensent, die
doorgaans van een werk melding begonnen te maken, als de lezers het reeds vergeten
waren; toen men er trotsch op was, dat de diligence u in één dag van Deventer naar
Amsterdam bracht, en men zelfs vertelde dat er tusschen Amsterdam en Utrecht een
schuit voer, zoo hard als een paard kon loopen, en die men daarom de Vlieger noemde;
in de dagen toen een liberaal mensch dorst spreken van een gelukkige toekomst,
waarin galg en schavot verouderde woorden zouden wezen; toen men aan een klein
knaapje vroeg, of hij op school al

1) Het Leven en de Wandelingen van Meester Maarten Vroeg door Jacob Vosmaer, 1821-22.
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met de plak had gehad; toen de kinderen van meester op school een loffelijk
getuigschrift kregen wegens zedigheid, en hun op het openbaar examen een
eerepenning om den hals werd gehangen; toen een ontevreden mensch sprak van
onze woelzieke tijden, en een ouderwetsch man schimpte op onze liberale tijden;
kortom het was in het jaar 1821.
De Maatschappij tot Nut bloeide; alle veertien dagen werden er in een kleinstadsch
departement ééne verhandeling en twee of drie bijdragen geleverd, zoodat een getrouw
lid er omtrent honderd in het jaar kon genieten. Men sprak voor de boeren van
Pythagoras, en droeg in een vergadering van kruideniers, timmerlieden en metselaars
de theorie van het schoone en het verhevene voor. Elke verhandeling moest hare
behoorlijke lengte hebben; ze moest uit een inleiding en eenige deelen en onderdeden
bestaan, b.v. uit drie deelen, en elk deel weer uit drie onderdeelen. Wie over de
Waarde der Gezondheid wilde handelen, sprak eerst over de Gezondheid, dan over
de Waarde, en dan over de Waarde van de Gezondheid. Ook kon hij eerst over de
Waarde spreken en dan over de Gezondheid; dat maakte een groot verschil.
Bovendien waren de vele leesgezelschappen een zeker débouché voor prulwerken,
en dat alles veroorzaakte een algemeene slaperigheid en tijdverveling.

2. De Schrijver.
In die dagen en onder die omstandigheden schreef J a c o b Vo s m a e r een zonderling
boekje, geheeten: Het Leven en de Wandelingen van M e e s t e r M a a r t e n V r o e g ,
waaraan ik al de voorafgaande bizonderheden heb ontleend, zoo woordelijk als het
kon. Het verscheen voor het eerst in de Vaderlandsche Letteroefeningen van 1821
en '22. De schrijver stierf in 1824, en in 1826 verscheen zijn Nagelaten en Verspreide
Letter-Arbeid, waar ook M e e s t e r M a a r t e n V r o e g toe behoorde, in twee
deeltjes; in 1839 werden deze herdrukt.1)

1) Afzonderlijke uitgaven van M e e s t e r M a a r t e n : te Haarlem in 1852, te Arnhem in 1872
en in 1892 in het Klassiek Letterkundig Panthéon met Inleiding en Aanteekeningen van Dr.
P. F o c k e n s . J o n c k b l o e t , en met hem Dr. F o c k e n s , geeft als geboorte- en sterfjaar
1780 en 1834. In het Biographisch Woordenboek van J.G. F r e d e r i k s en F. J o s . v a n
d e n B r a n d e n worden opgegeven de jaren 1783 en 1824, en Va n V l o t e n in zijn
Nederlandsch Dicht en Ondicht uit de Negentiende Eeuw vermeldt de jaren 1783 en 1834.
Deze zegt evenwel, dat de auteur op veertigjarigen leeftijd stierf; er is dus een drukfout. Het
sterfjaar moet zijn 1824. Ik heb trouwens voor mij liggen den tweeden druk van den Nagelaten
en Verspreiden Letter-Arbeid, waarin ook het Voorberigt van den eersten druk is opgenomen,
gedateerd: 31 Aug. 1826. Van het geboortejaar ben ik minder zeker, want T e n B r i n k in
zijn geïllustreerde Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde vermeldt weer de jaren
1780-1824. Wie een beetje in literaire jaartallen heeft gewerkt, zal niet verwonderd zijn over
dit staaltje van slordigheid in onze handboeken.
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De schrijver was een literair soort van medicus. Hij schreef een lierzang bij de
Verlossing des Lands in 1813, een lierzang bij de Verheffing des Lands in 1815; en
een lofzang op de Menschenliefde in 1818. En deze zangerigheid belette hem niet
om hoogleeraar te wezen, eerst in de kruid- en scheikunde te Harderwijk, en later in
de geneeskunde te Utrecht. Maar zijn hoofdwerk is gebleven: M e e s t e r M a a r t e n
V r o e g , het beeld van een dorpsdokter dier dagen, dat ik nu wil reconstrueeren. Ik
heb daarvoor het boekje van J a c o b Vo s m a e r op den rooster gegooid, en
achtergehouden alle fragmenten en fragmentjes, die samen de figuur vormen van
den ouden Chirurgijn. Die ga ik samenvoegen en rangschikken op mijn manier,
doende als iemand die een steenen beeld herschept, dat in honderd stukken uit elkaar
is gevallen. Ik zal er naar streven om niets te verwaarloozen; heel veel geef ik precies
in denzelfden vorm terug, maar wat mij te uitvoerig en van minder historische waarde
lijkt, zal ik op kleinere schaal overnemen.

3. De Barbier-Chirurgijn.
M a a r t e n was de zoon van een Amsterdamschen schareslijper, een eerzaam,
fatsoenlijk burger, niet te vergelijken met de blèrende zwervers die nu nog in onze
kleine steden hun scha-re-slie-ie-p laten hooren. Toch woonde hij maar in een nauw
steegje, in een klein huisje, en trok hij ook
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langs de straten met een schareslijpers-kruiwagen met een verschrikkelijk groot wiel.
Hij had zijn zoontje al heel jong naar een kostschool gestuurd, op een dorp, bij
een meester die dronk en aan lager wal raakte, en die nu voor klein geld jongens in
huis hield van kleermakers en kappers, welke tot hun vrienden wilden kunnen zeggen:
‘Mijn zoon is op de Fransche school!’
De kleine M a a r t e n kende zijn vader niet eens. Op zekeren Zondag-namiddag
kwam er een lang, schraal man, met een zwart aangezicht, zoo strak als een
trommelvel, hem halen in een sjees. Hij sprak geen enkel woord, doch somwijlen
zag hij den knaap naast zich aan, met een oog zoo vol zorg en liefde, dat het zijn hart
verwarmde. Na twee uur rijdens, en kruiens door het mulle zand, en na een korte
vaart over zee op een beurtschip, kwamen ze te Amsterdam aan. Den eersten dag
thuis, moest hij al mee aardappelen schillen, maar hij was jong, at smakelijk en sliep,
op zijn stroozak, een gat in den dag.
Den volgenden morgen was het: ‘Jongen, gij hebt mij nu genoeg gekost; draai dat
wiel eens!’ Met deze woorden kwam de overtuiging in zijn ziel, dat die vreemde
man zijn vader was; hij gehoorzaamde en drie jaren draaide hij het wiel langs Amstels
straten en in den omtrek.
Nu had hij een voldoende algemeene ontwikkeling. Alleen bezocht hij nog een
avondschool, waar zij in de Vaderlandsche Historie de daden van den Admiraal D e
R u y t e r lazen, en waar de meester hun leerde, dat alle menschen elkander van nature
gelijk zijn en dezelfde rechten hebben.
Vader zorgde voor zijn zedelijke opvoeding en vormde hem, zonder dat de knaap
het merkte, tot een braaf en werkzaam man, die later, tevreden met zijn lot, een
gelukkig leven leidde. Tevreden te zijn in zijn staat, dat was de hoofddeugd, waar
vader hem in oefende. Eens, ziekelijk en zwak zijnde, en met moeite gaande, ging
de oude man, op den Binnen-Amstel, met zijn zwaren wagen voor een jong Heertje
uit den weg, die in 't voorbijgaan nog met een
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licht stokje, dat hij in de hand had, tegen het groote wiel sloeg.
De jonge M a a r t e n was boos, maar Vader zegt hem, dat het een
Burgemeesterszoontje was, en, waar meerderman komt, moet minderman wijken.
De jeugd is radikaal en wil van zulke dingen niet hooren, voor een eeuw evenmin
als nu. Maar Vader V r o e g gaat op een boom van zijn kruiwagen zitten en prent
zijn zoon op Socratische manier de les in, dat er groot verschil is tusschen den eenen
mensch en den anderen; zelfs in de dierenwereld bestaat geen gelijkheid; zie maar
dien ouden knol, die daar de zwaargeladen slede de groote sluis optrekt, en den
schimmel, waarop die officier voorbijrijdt.
De knaap groeit op tot een aankomend jongeling, die er lang niet kwaad uitziet,
want een kamenier, die een fijn schaartje brengt, waarvan zij de punt heeft afgebroken,
kijkt hem al vriendelijk aan, als zij hem in het voorhuis ontmoet. Geen wonder dus,
dat hij, die bovendien in zijn jeugd op een Fransche school was geweest, hoogerop
wilde, en Vader had zeker ook iets groots met hem in den zin.
M a a r t e n werd scheerjongen, en in plaats van de messen te slijpen op een
stommen steen, mocht hij ze nu halen over de kin van een redelijk wezen, van een
Professor of een Burgemeester. Dat was ook ontwikkelend, want zijn klanten praatten
met hem: zoodra een man met ingezeept gezicht zijn neus naar boven steekt, krijgt
hij iets vertrouwelijks over zich. Zoo vertelt hem zekere Dominee, die de jongens
het Latijn insloeg, dat in de levensbeschrijving van een beroemd man, àlles dient
vermeld te worden, ook of hij van deftigen of ondeftigen huize was, en of zijn
grootvader met zilveren vork zijn baarsje naar den mond bracht, of zich vergastte op
een panharing, in groene lampolie gewenteld, en duim en vinger nalikte. M a a r t e n
denkt hierover na, als hij, op zijn pruikemakersdrafje, draaft van den eenen klant
naar den anderen. O, nu begrijpt hij, waarom die geleerde Professor nooit anders
wilde ingezeept worden, dan van de rechterzijde beginnende: dat stond zeker zoo in
zijn levensgeschiedenis.
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Intusschen hunkerde hij naar den tijd, dat hij, onder denzelfden meester, zou mogen
opklimmen tot ‘het hooger chirurgische’, en zalfdoos en lancet zou mogen besturen.
En die tijd kwam ook.
Er is een logische gang in die carrière: slijper, barbier, meester; het staal wetten,
er mee over de huid schrappen, en het voorzichtig in een ader steken om wat bloed
af te tappen.
M a a r t e n was zeven jaar leerling in de stad en mocht in dien tijd al vrij wat
beenen verbinden. Het kostte den jongen man veel hoofdbrekens en nachtbrakens
om het onderscheid te vatten tusschen een ader en een slagader, een pees en een
zenuw; om te onthouden, waar de longen en de lever zitten, en vooral, dat de mensch,
behalve zijn ziel en zijn lichaam, nog een levensbeginsel heeft, waardoor hij leven
kan, zonder een ziel noodig te hebben. Ook was het niet gemakkelijk, de beentjes
van de achterhand goed te onderscheiden. Hij meende vaak, dat hij ze zeer wel uit
elkander kende, maar was toch altijd met de zaak verlegen, als zijn meester er hem
een voor den neus legde. Hij gevoelde zich dus zeer gelukkig, toen hij al die
wetenschap zijn eigendom kon noemen, en de Meester hem zei, dat hij volleerd was
in al de deelen van 's menschen lichaam en in het levensbeginsel.
Twee dagen later gebeurde er iets dat van grooten invloed was op heel zijn volgend
leven. Hij verbond het been van een voornaam Heer, toen de kamenier binnenkwam.
In zijn jeugd had een kamenier reeds met welgevallen naar hèm gekeken, maar nu
was het welgevallen aan zijn kant; neen, sterker; hij was ontsteld door het zien van
de lieve A n t o i n e t t e . In plaats van unguent, simpl.., deed hij spaanschevlieg-zalf
op het wiekje, dat hij in zijn hand had, en zwachtelde zoo stijf, dat hij na een uur
werd geroepen om het verband los te maken. 's Avonds kwam hij terug uit
belangstelling in den patiënt en.... de kamenier, maar vond het been zoo rood als een
kreeft. Gelukkig vernam hij, dat de patiënt iets van een ragoût gegeten had; hij
beweerde nu, dat ragoût rozig is, en redde zich zoo uit den brand.
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Sedert ontmoette hij dat meisje vaat; zij rolde de windsels voor hem op en werd
steeds vriendelijker. Zijn schuchterheid voor de geliefde met haar zwierigen opschik
verdween, en hij verlangde maar dat het been niet genezen mocht. En, wie zou het
gelooven? het been wilde niet genezen.
De patiënt was Heer van een dorp, waar de Chirurgijn oud was en een hulp zocht.
De Heer had het oog op M a a r t e n geslagen en gaf hem de toezegging der
chirurgijnsplaats als de oude man zijn hoofd eens neerleide. ‘Bovendien,’ zei hij,
‘heb ik wel gemerkt, wat er tusschen u en To o n t j e omgaat: dat kan eens best
komen; gij zult er een knappe vrouw aan hebben.’
Mevrouw trok nu met To o n t j e naar buiten en sedert dien tijd genas het been
van den ouden Heer zienderoogen, zoodat hij zich niet genoeg over M a a r t e n 's
kunst kon verwonderen.
De jonge man raakte alzoo op het dorp bij Meester K o e n , waar hij nu de kunst
leerde om de ziekten zonder omslag te genezen, de interne ziekten namelijk. Steeds
hooger! Er moest nog hard gestudeerd worden, want een goed Geneesheer, zei Meester
K o e n , moest het samenstel des lichaams vanbuiten kennen, en zich zoo duidelijk
voor den geest kunnen brengen hoe al zijn deelen loopen, als een molenmaker hoe
het werk van een molen loopt. Een Chirurgijn, zei Meester K o e n , is zoo zeker van
zijn zaak bij de behandeling van het menschelijk lichaam, als een horlogemaker bij
het schoonmaken of repareeren van een horloge. Een menschenmaag bv. is er op
gemaakt om zich van het overtollige te kunnen ontlasten; als dus de boeren te veel
stokvisch gegeten hebben, geef ze een braakmiddel, want de kortste weg is de beste.
Alzoo sprak meester K o e n .
Eindelijk kwam M a a r t e n voor de heeren van de Commissie, wier vragen hij
voldoende wist te beantwoorden, en een paar jaar nadat hij op het dorp was gekomen,
volgde hij Meester K o e n op en haalde zijn vrouw van het kasteel. Dit laatste heeft
hem nooit een geheelen dag berouwd.
M a a r t e n V r o e g had nu een meestersplaats, en de
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Heer zag zijn kamenier goed en wel getrouwd. De eene dienst is den anderen waard,
zei de booze wereld.
Zij was een lastig vrouwtje met een scherpe tong en een Aprilachtig humeur, en
bij G e u r t j e in den komenijswinkel werd onder een kopje koffie veel gepraat over
de geheime histories der meestersvrouw. Maar in huis was alles helder en op zijn
plaats; kelder en keuken waren welvoorzien; er ging geen zwavelstok te loor; na zes
jaar waren er zes kinderen, en die zagen er den laatsten dag der week zoo frisch en
schoon uit, als in het begin. De Heeren van de Commissie mochten dan ook gerust
rondkijken, als zij eerst het hoofd over de onderdeur staken en dan binnenkwamen
om de Apotheek te inspekteeren in de vriendelijke woning die een weinig van het
dorp af lag, tegenover den smid.
Meester M a a r t e n was niet trotsch, ofschoon hij het nu zoover had gebracht in
de wereld. Als hij zich vergeleek bij een Professor of zelfs maar bij een stads Doctor,
dan voelde hij zich nauwelijks collega en noemde zich maar een arm Dorpsbarbier,
want het spreekt vanzelf: hij bleef scheren. Dezelfde Dominee die hem driemaal 's
weeks zijn kin toevertrouwde, gaf hem met even groote gerustheid de zorg voor zijn
maag over, als hij deze had overladen met stokvisch en rijstebrij bij buurman G e u r t .
Och, dat was diezelfde Dominee, die zoo ongelukkig stierf, toen men Meester
M a a r t e n niet vertrouwde en er een stads Doctor bij haalde. Maarten nam dat
sterfgeval niet voor zijn rekening; hij wou ook niet zeggen dat de Doctor het kon
helpen; de gemoedelijke filosoof zei; ‘Ik zoude voor het naast denken, dat het zoo
heeft moeten wezen.’ Maar zeker is het, dat hij een wrok had tegen Tante H a n s ,
die er op stond, dat men een Doctor uit de stad zou ontbieden, want de Meester wilde
een braakmiddel toedienen, en zij had gehoord, dat men van braken wel een
bloedspuwing kon krijgen, en onlangs was er een Predikant uit de nabuurschap aan
de gevolgen eener bloedspuwing gestorven. En toen de stadsche geleerde was
gearriveerd, liet zij den Meester niet aan het woord komen, maar gaf zelf uitvoerig
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verslag van de ziekte in een lange redeneering, waarin haar eigen levensgeschiedenis
zeer kunstig was gevlochten.
Hij ging Dominee mee begraven en de menschen keken hem goedig aan, alsof ze
wilden zeggen, dat hij het niet kon gebeteren. Nu ja, dat was heel vriendelijk van de
menschen in dit geval, maar zoo keken ze hem altijd aan, als hij mee ging begraven,
en dat was om er kriebelig van te worden. Een dokter in een lijkstaatsie, dat is dan
ook een wonderlijk figuur.
Niet altijd zijn het overladen magen, waarvoor men toevlucht zoekt bij den Meester.
Een dorp kan niet zoo klein wezen, of men vindt er allerlei soorten van patiënten en
kwalen.
Meermalen komt een boerenknecht in zijn voorhuis, steekt den stok tusschen zijn
beenen, en zegt, met de kin daarop leunende, niets anders dan: Ik zint onklaar!
Moeilijke diagnose! Neen, dan had hij 't makkelijker met de vrouw van den
Kerkmeester, die hem alle jaar kippen en eieren gaf, en aan wier open been hij zooveel
verdiende, dat hij daarvan wel jaarlijks een paar kinderen kon kleeden.
Onder de moeilijkste patiënten behooren natuurlijk de kinderen, en zij van wier
kwaal hij niets kan vinden in zijn boeken, zooals de nieuwe Dominee, die een
hypochonder is. “Een ziek kind”, zegt hij met zonderlinge beeldspraak, weegt mij
altijd zwaar op de maag.’ ‘Ja,’ zegt dan To o n t j e , zijn huisvrouw, ‘dat wil ik wel
gelooven; want de arme schapen kunnen niet zeggen, waar 't hun schort.’ Bij wijze
van uitzondering geeft de Meester hierin zijn vrouw geen gelijk. Neen, dat vindt hij
nog het beste in de kinderpraktijk, dat zij niet spreken kunnen; hij heeft al te veel
last van de verhalen der zieken en van de gewichtige observaties die zij omtrent hun
toestand hebben gemaakt.
Onder de werken der oude en nieuwe schrijvers, die hij kan verstaan, behoort De
kunst om vroolijk en vergenoegd te leven, naar de grondbeginselen van Fredericus
Hoffman en Hermanus Boerhaave, door Dr. Heyman. Het getal dier boeken is niet
groot, maar toch staat M a a r t e n niet geheel buiten de wetenschap; zelfs, o hemel!
kent hij wat Latijn, en als
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een geleerder collega een spreuk aanhaalt van H i p p o c r a t e s , dan gaat hij thuis
zitten snuffelen in het woordenboek van P i t i s c u s om ze te vertalen, en na lang
zoeken slaagt hij daar ook in.
Aan den hypochonder gaf M a a r t e n pillen van roggebrood, niet omdat hij besmet
was met de kwakzalverziekte, die hij zelf het algemeene euvel van zijn gild noemde,
maar uit wanhoop, omdat hij met dien patiënt zijn apotheek reeds meer dan eens was
rondgewandeld. Zijn geweten kwelde hem erg hierdoor, maar tegen een ingebeelde
ziekte, dus pleitte hij in zich zelf, is niets beter dan ingebeelde medicijnen. Dominée
klaagde toen zeer over spanningen op de borst, welke hem zelfs de nachtrust benamen,
en die hij toeschreef aan de sterke middelen, welke de Meester hem gaf. Hij had ze
daarom opzettelijk eens een geheelen dag laten staan en toen veel minder hinder van
zijn kramp gehad. Als M a a r t e n dit hoort, gaat hij in zijn ontsteltenis zijn vriend
Doctor Wa k k e r in de stad, raadplegen. Deze berispt hem over zijn broodpillen en
legt hem uit, dat dominée wel degelijk ziek is. De Doctor raadde den patiënt het
reizen aan, en dit had zulk een goede uitwerking, dat de predikant later alleen zulke
ziekten kreeg, waarvan de Meester in zijn boeken iets kon lezen, en die hij op de
gewone manier met drankjes, likkepotjes en pilletjes kon genezen.
Ja, zoo'n dokter kan veel menschenkennis opdoen, en als hij er eenigen aanleg
voor heeft, dan wordt hij vanzelf een filozoof. M a a r t e n heeft er aanleg voor en
peinst over vele dingen, al dravende van de eene buurtschap naar de andere, om hier
een boer zijn kermisbuilen te verbinden, daar een boerin van het koffiedik te ontlasten.
Om eerlijk te zijn, moet ik er bijvoegen, dat hij meestal op gedachten van anderen
loopt te kauwen.
Hij weet wel, dat de menschen nog al veel van hun binnenwerk vergen, zoodat
het dikwijls van streek is; dat zij altijd de oorzaken hunner kwalen verbergen voor
den dokter en voor zichzelf: het is altijd het weer òf een schrik, òf iets dergelijks
waar niemand vóór kan, waarin de oor-
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zakender ziekten gelegen zijn. Een verstandig dokter doet dan ook of hij niets merkt
van hun driften en kwade manieren, en houdt zich of hij alleen let op hetgeen hun
lichamen betreft. En welke verlichting M a a r t e n de patiënten vaak ook schonk met
aderlatingen, spiritus, valeriaan, sago, arrowroot, rabarber, aloëpit, hertshoorngelei;
met pap, venkelwater, baden en berookingen, hij heeft wel gemerkt, dat het 't best is
om aan de Natuur den tijd te geven, zichzelf te herstellen. Trouwens, de menschen
willen middeltjes: poudre de sympathie tegen het neusbloeden, eau médicinale tegen
het pootje. Zij kunnen niet leven zonder een of andere versterkende wassching voor
hun hoofd, rozewater voor hun oogen, parelwater of opiat voor hun tanden en mond,
gezondheidsstof voor hun ledematen, en een menigte van doosjes en fleschjes voor
alles en nog wat, die hun den dag moeten helpen verdeelen. Ja, menig arme, die geen
droog roggebrood heeft, geeft zijn laatsten duit aan een Oliekoop voor een fleschje
gekleurde terpentijn of Haarlemmer-olie of een der andere zoogenaamde
geneeskrachtige wonderoliën.
Hoe plezierig was het, zich nog eens te herinneren, wat de doodgraver laatst zei,
namelijk dat er aanmerkelijk minder menschen in 't jaar stierven, sedert den tijd van
Meester K o e n en Meester M a a r t e n . En hij twijfelde onlangs nog wel of zijn
kunst wel op gronden steunde en of de gansche medicijnen maar geen gekheid was,
zooals een Rotterdamsche collega had gezegd. Dr. Wa k k e r verloste hem van dien
pijnlijken twijfel, zoodat hij ten volle overtuigd was dat zijn kunst behoorde tot de
eerlijke neringen en hanteeringen en zelfs een zegen was voor de maatschappij.
Trouwens, hoe zou hij zijn vrouw en kinderen aan den kost helpen, als hij wat anders
begon. Neen, hij kan zijn patiënten niet missen, en dezen hem niet, want ieder gevoelt
zoodanig de behoefte aan medicinale hulp, dat hij liever door haar sterven, dan zonder
haar leven wil.
En de menschen toonen dat ook zeer wel, want toen hij werd aangezocht om van
standplaats te veranderen, hingen ze hem als klissen aan het lijf. Dit was misschien
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ook wel een beetje, omdat zij wegens de geringheid van het traktement en omdat de
plaats zeer afgelegen was, vreesden, er geen ander te zullen krijgen; maar toch, het
bleek, hoe bang ze waren, zonder dokter te zullen zijn. Hij kreeg zooveel schelharsten,
eieren, boter, en wat niet al meer, dat zijn voorhuis meer van een koomenij dan van
een meesters-winkel had. Zelfs gaf Dominee hem een hangklok.
Ik, arme kerel, zegt M a a r t e n , die de boeren voor vier duiten den baard schrap,
kreeg het beste wat zij in huis hadden, als was ik Dominee zelve.
Later toonen de boeren nog eens, hoe zij aan hem gehecht zijn: Burgemeesteren
van een naburige stad beroepen hem tot Heel- en Vroedmeester, en de dorpelingen,
wetende hoeveel de maag in een mensch te zeggen heeft, vullen weer dapper zijn
kelder en keuken. Nu kreeg hij wel geen hangklok van Dominee, maar de vrouw des
kerkmeesters, die reden meende te hebben om boos op hem te zijn en daarom den
chirurgijn van een naburig dorp de klandizie had gegund, gaf hem nu haar open been
terug, en dat was veel beter dan een hangklok.
Wat is er prettiger voor een dokter dan dat men groot vertrouwen in hem stelt?
Hoe heerlijk, dat hij eens op het kasteel werd ontboden bij een der freules, waar
anders altijd Doctor B. moest komen; maar hoe spijtig ook, toen op een der
naastgelegen landgoederen een Professor werd gehaald bij den tuinman, die onder
M a a r t e n s behandeling was. Professor S i c practiseerde over mevrouw, en als de
Hooggeleerde er was, kwam de gansche buurt om raad, zoodat het voorplein opgevuld
was, op zulk een dag, met wagentjes, kiereboes, sjeezen, karren, enz., maar de tuinman
was altijd tevreden gebleven met Meester M a a r t e n .
Nu had mevrouw echter anders beschikt en toen M a a r t e n den zieke weer kwam
bezoeken, zei de tuinmansvrouw met neergeslagen oogen, terwijl zij de eene punt
van haar boezelaar oprolde en weer oprolde, dat de Professor, die den jager van de
jicht had genezen, en de vrouw van een buurman van de koorts die wel een jaar
geduurd had, dat die Professor, op mevrouws verlangen, nu ook haar man
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zou behandelen. En, eenige oogenblikken later, daar stonden nu de barbier-heelmeester
en de Professor aan hetzelfde ziekbed. ‘En gij, mijn vriend,’ zei de hooggeleerde,
‘wat zult gij hier?’
‘Ik ben de meester,’ zei M a a r t e n bescheiden, waarop hem werd toegevoegd:
‘Welnu, dan moogt gij wel aan het voeteneinde staan; dat is de plaats voor den arts;
dan kan hij den patiënt in de oogen zien.’ Na een bespottelijk nauwkeurig onderzoek
door den hooggeleerde, moet de ‘dorpsbarbier’ verslag geven van zijn behandeling,
en krijgt dan te hooren: ‘Welnu meester, gij hebt u van uw plicht gekweten; ik zal
mij van den mijnen kwijten.’ Arme, vernederde M a a r t e n !
Maar wat een heimelijken schik heeft hij, als de Professor gort voorschrijft, en
dan gemelijk wordt, hoorende dat men zonder zijn hooge voorlichting daar reeds toe
gekomen was. Zijn gemelijkheid stijgt, als hij verneemt dat de gort zelfs op doelmatige
wijze werd bereid, en het wordt hoe langer hoe erger als hij moet hooren, dat men
den patiënt zelfs warme melk toediende. Gelukkig voor het humeur van den Professor
bevindt hij, dat men een veel te groot glas gebruikt. De glazenmaker moest er een
kerfje in snijden: zes spijslepels melk mocht de zieke hebben en geen druppel meer.
De arme tuinman heeft intusschen alle hoop verloren door die overdreven zorgen,
hij gelooft zich ten doode opgeschreven, en als de geleerde man weg is, blijft
M a a r t e n bij den zieke achter om hem gerust te stellen, en weer goed te maken,
wat de Professor bedorven had.
Men ziet, de eenvoudige man mocht wel klagen over de zwaarheid en de
zwarigheden van zijn beroep. Maar 's Zondags dan rust hij uit; dan gaat hij naar de
kerk, 's morgens of 's middags, en 's avonds zit hij bij A r y In den druiventros zijn
pintje bier te drinken. Dan vullen de heldendaden van F l i p , den veldwachter, zijn
ooren, waartegen hij de zijne stelt; de boeren zitten hen aan te gapen, terwijl zij om
het zeerst snoeven, de een op de hoofden die hij gekloofd, de ander op de armen en
beenen, die hij kunstmatig heeft afgezet.
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4. Het boekje.
Het is een onmogelijk boekje, zooals het daar ligt, en in zijn geheel niet te genieten
voor den modernen lezer, die al lezend niet wil studeeren maar zich amuseeren. De
belangstelling, die eenmaal is opgewekt voor de M a a r t e n -figuur, wordt telkens
teleurgesteld door allerlei bijwerk, schromelijk onevenredig, wat de grootte betreft.
Hoe jammer, dat wij niet een echten dorps-chirurgijn hebben gehad met een Va n
K o e t s v e l d -talent, die, zooals de Dominee van Westmaas, zichzelf en zijn ambt
trouw en met liefde teekende. Wel kende J a c o b Vo s m a e r deze nederige
ambtgenooten van nabij. Ik acht het waarschijnlijk, dat hij zelf een soort van Dr.
Wa k k e r is geweest voor den een of anderen M a a r t e n , toen hij nog practiseerde
te Haarlem of te Zutphen. Hij heeft er echter niet naar gestreefd om den man in zijn
geheel uit te beelden; hij koos den dorpsdokter alleen als tusschenpersoon om hem
zijn eigen ideeën te laten verkondigen, en waar dit al te onwaarschijnlijk zou hebben
geleken, daar voerde hij Dr. Wa k k e r in of een medisch student of een dominee.
Hij wilde gezonde denkbeelden populariseeren over de geneeskunde, en verder
een kritiek geven van de fouten, van zijn tijd in het bizonder, en van het menschdom
in het algemeen. Want J a c o b Vo s m a e r was een verre nakomeling van J u s t u s
v a n E f f e n . Hij laat de klachten hooren, die alle moralisten in alle tijden uitspreken,
b.v. dat de vrouwen van stand zich zoo weinig met hun huishouding bemoeien; en
dat een oud man zwijgen moet als een jongmensch verlangt te spreken; en dat de
oude degelijkheid verloren gaat en de menschen met een mooi schijntje tevreden
zijn en b.v. opgelegde meubelen koopen; en dat de kleine kinderen zoo wijs praten
als waren het groote menschen; en dat men vergeefs zoekt naar den eenvoud van
weleer, toen de afgevaardigden op reis gingen met een stuk brood en kaas in den
zak. En dan heeft hij opmerkingen over den oppositie-geest des tijds die ook in de
ziekenkamers werkt; en over de bastaardwoorden, bastaardgevoelens en
bastaardhandelingen van zijn dagen;
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en over verjaarde misbruiken, zooals staande legers en het priesterlijk gezag; en hij
spot ook met de vrijheid, gelijkheid en broederschap. Dan zijn er nog zulke algemeene
dingen als: dat de verlangens der jeugd zich naar een vrouw bewegen, en die des
ouderdoms, naar het geld; en dat de menschen zoo'n groot getal van middelen hebben
om hun geweten te verdooven, palliatieven, die de pijn stillen maar de kwaal niet
genezen.
Over dit laatste onderwerp maakt hij een groote lezing. Hij laat ze M a a r t e n
voordragen als zijn eigen werk, maar ze is geschreven door een student. Die
verhandeling is een bewijs van fijne menschenkennis. Vo s m a e r had namelijk een
scherpen geest en een filozofischen kop; als men daar nog bijvoegt zijn zangerigheid,
en zijn medische, botanische en chemische geleerdheid, dan ziet men in hem een
veelzijdig begaafd man, al te veelzijdig zelfs om aan één kant van groote waarde te
blijven voor de toekomst.
En nu sprak ik nog niet van zijn geestigheid, want die heeft hij ook, gelijk al die
voortreffelijke verhandelingsmannen. Een goede nutsvoordracht moest vele ‘fijne
zetten’ hebben, die het achtbaar publiek deden grinniken. Hij spot zelf wel met al
die verhandelingen, maar zijn stukken hebben er toch het karakter van. Hij is te
definiëeren als een superieur soort van nuts-voordrager. ‘Vertoogen’, zou men zijn
opstellen ook gerust mogen noemen. Zijn stijl heeft namelijk, ondanks veel aardige
trekjes, dikwijls het zwaartongige, dat wij kennen uit den Hollandschen Spectator,
als Va n E f f e n niet schertst, maar redeneert en berispt.
Wat zal blijven leven van hem, is, hetgeen hij zelf misschien bijzaak vond: het
fragmentarisch beeld van den dorps-chirurgijn. En wat hij daarvan heeft gegeven, is
nog slechts gedeeltelijk gelukt. De vakbizonderheden die hij ons vertelt van de
opleiding, de kennis en de praktijk van den dorpsdokter, aanvaarden wij natuurlijk
geloovig, maar in zijn mensch-beelding van M a a r t e n V r o e g hindert ons de
onechtheid. M a a r t e n is een dubbel-mensch; hij is 't voor een deel zelf en voor een
ander deel is 't Vo s m a e r . We weten daardoor soms niet, hoe we 't met hem
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hebben. Gelooft hij in zijn vrouw en zijn kunst? Ja, zegt hij zelf. Maar waarom spot
hij er dan zoo mee, grappige dingen zeggend, die grappig zouden zijn als een ander
ze zei, maar die nu den lezer vragend doen opkijken: Meen je 't of niet?Die spotter
in M a a r t e n is Vo s m a e r , de auteur die, ondanks zijn vele capaciteiten, te weinig
kunstenaar was, om een mensch te kunnen scheppen uit één stuk.
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De nieuw-geïllustreerde Bijbel1)
Door Just Havelaar.
Een zonderling gewrocht, die Bijbel, geïllustreerd door hedendaagsche kunstenaars
van wereld-reputatie.
Het verwondert ons niet - en het is dan ook bij den eersten blik al blijkbaar - dat
onder onze schilderende tijdgenooten zoo iets als godsdienstig leven wel zeldzaam
is. Het Impressionisme hecht meer aan spontaniteit, aan vlagen van geestdrift, dan
dat het aanleiding geeft tot stiller mediteeren, dieper tasten naar de ziel van 't overal
wonderbare leven. En het Impressionisme is wel nog machtig, zóó zelfs, dat elk meer
bezonken geestesleven zich maar vagelijk, sporadisch en bij fragmenten te uiten
weet.
De ondernemers van deze Bijbel-uitgaaf hebben er volstrekt niet naar gestreefd,
hebben 't misschien beneden zich geacht, alleen zulke medewerkers te zoeken, wier
geest meer Gods-vervuld is, of die tenminste gevoelens van diepzinniger
menschelijkheid in zich omdragen; net zoo min

1) Statenbijbel, in 3 folio deelen, versierd met 100 platen in koperdruk naar teekeningen van
de bekendste hedendaagsche schilders en met bladversiering van Walter Crane. (Prijs f 200
en f 260). Van Holkema en Warendorf. Amsterdam.
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als getracht werd 't werk in één karakter te honden, zich bijvoorbeeld te bepalen tot
uitsluitend impressionistische kunst, en die dan ook zoo volstrekt, zoo fel en groot
en sterk als maar kan.
Dat iets anders bedoeld werd zal ons amper verbazen. Men heeft immers veeleer,
den tyrannischen Tijd-geest getrouw, eenigszins zóo gedacht: laat de karwei
vriendelijk verdeeld zijn over zooveel en zoo verschillend mogelijke figuurschilders
van ‘erkende verdienste’, dan zal toch van zelf iets ontstaan, een geheel, een eenheid
in tegendeelen, een Standaardwerk, dat de behoeften van onzen tijd getrouwelijk
aanwijst en vervult. Zeer logisch, buitengewoon modern. Maar geleid door dit systeem
komt nooit iets flinks tot stand. Het is niet per se mooi, voor iedereen even lief te
zijn. De heer S i m o n s , organisator der ‘Wereld-Bibliotheek,’ heeft, door van alle
Nederlandsche schrijvers een kleine, literaire bijdrage te vragen, en deze schetsjes,
versjes, beschouwinkjes tot een smeuïgen hutspot saâm te stampen, nog in 't minst
geen krachtige kunstuiting de wereld in gestuurd, zelfs niet iets gegeven, dat ook
maar de weerschijn heeten mag, van onze hedendaagsche woordkunst; en dit,
niettegenstaande deze literatuur toch juist waarde heeft door 't fragmentarische vooral.
Uit het gezanik, gehakkel, politiek geharrewar, dat in de 2e Kamer der Staten-Generaal
aan de orde is, klinkt niet òp de stem van het volk, vertoont zich nooit het beeld van
ons nationaal karakter, zoomin als haar wankele besluiten, uit die brave meerderheid
van stemmen opgesukkeld, ooit tot vaste, gave regeeringsdaden kunnen groeien.
Waar, in de wijde sfeer van 't ongebonden leven éen daad van grootheid hel
overstraalt al 't gepeuter en getob der inferieure geestjes rondom, is het een schande,
zulk een daad niet meer recht toe te kennen, niet meer ruimte te geven, dan elk
zwakste poginkje van den eerste den beste. Menschen, die iets groots volbrengen,
die anderen met zich meesleepen, zijn zeldzaam, nu als altijd. En het is groot onrecht
en groote domheid, de middelmatige pedanten en de hupsche volgelingen, en de
gewone nor-
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male massa-individuën alle met gelijken eerbied te behandelen. Hun noodzakelijk
uitgebreid aantal vervult alle ruimte, die om de enkele grooten vrij blijven moest.
Een statig zeilschip, een fregat, zoo prachtig rank en alles beheerschend in de open
zee, lijkt ontwijd, een vreemd, schraal getimmerte, zoo gauw 't tusschen de vele logge
scheepjes, motorbooten, Rijn-aken door, het netjes afgegraven kanaal wordt
binnengesleept.
Zulk eene, in vreemd gezelschap verzeilde majesteit, is onder deze Bijbelplaten de
teekening van B u r n e J o n e s . Het blijkt - laten wij ons nog steeds niet verbazen
- het blijkt 't eenige werk, dat aan 't bekende ‘realisme’ geheel vreemd blijft, om te
leven hoog daar boven uit, als een sublieme herinnering aan tijden van mystieke,
naar God zoekende en verlangende kunst. We moeten wel nog blij zijn met ten minste
dit eene; - en ook de simpele realiteit kan verrukkelijk zijn, machtig,
menschelijk-ontroerend, bezielend tot hooge Schoonheid... en 't is eigenlijk ook wel
láng geleden, dat kunst en godsdienst onscheidelijk waren, uitingen van één gevoel...
maar tòch, 't betreft hier Bijbel-illustratie, ‘gewijde’ kunst...
Alle andere platen zijn niets bij B u r n e J o n e s ' kleine, als onaanzienlijke, vaag
geschetste teekening,bij die stil overdroomde schoonheid, eenzame verschijning,
vreemd, onwaarschijnlijk bijna, in deze omgeving. Kan misschien de geheele richting
der Praeraphaëliten, de geheele bedoeling van B u r n e J o n e s of R o s e t t i
veroordeeld worden als te historisch, te veel geleerd van oude kunst, te weinig aan
't eigen gemoed, aan 't eigen leven ontvlamd, -in deze teekening zou 't toch moeilijk
zijn, een voorbeeld uit vroeger tijden te bespeuren. En trouwens - láat 't waar zijn,
dat zonder de Italianen van eeuwen hèr heel die Engelsche school eenvoudig niet
bestaan had, - maar hoeveel kracht en zelfs persoonlijkheid is er toe noodig geweest,
om in hun tijd, dwars tegen de triomfeerende Romantiek en 't rijzende Realisme in,
zulk een vergeestelijkte kunst te willen, en toch zelfstandig, te kùnnen verwezenlijken.
En
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wie zou ten slotte ooit een werk van B u r n e J o n e s ook maar even voor
Oud-Italiaansch kunnen houden? Tot welke resultaten heeft echter nu hun hooge
bedoeling nog geleid? P u v i s d e C h a v a n n e s deed, in meer lateren
Renaissancestijl, een dergelijke poging - hoeveel zwakker... En ook hij bleef eenzaam.
In Engeland zelf verstarde de richting tot ongevoelde conventie, die nu nog hier en
daar voortsleurt. Het was noodzakelijk zoo. Een kunstrichting, die als een woekerplant
teert op een andere school, kan nooit krachtig voortleven, zegt men, en wij noemen
het tragische figuren, die dit niet begrepen, we zijn medelijdend - blij als ze dat verval
niet meer hebben beleefd... Maar dat brave theoretiseeren is toch eigenlijk wel veel
te makkelijk. En zien we nu naar enkele uitingen, (bij ons b.v. naar 't werk van
D e r k i n d e r e n ) luisteren we goed naar enkele meeningen, hier en daar, telkens
weer, verlangens naar dieper eenheid in kunst en religie en menschheid, naar een
kunst van algemeener symbool, en letten we op den nog niet zoo lang herleefden
eerbied voor de strakke middeleeuwen, dan kunnen we toch een man als B u r n e
J o n e s den smaad niet aandoen van ons welwillend zachte medelijden.
Op deze eene teekening na, ik haast me het te herhalen, is echter in deze
Bijbel-uitgaaf van mystiek zoowat geen sprake.
Maar we moeten ons allicht verheugen, dat er niet door een van de anderen zoo
iets is gewaagd. Want wanneer het niet iets heerlijks is, zal zulke kunst plotseling
gruwelijk worden, akelige parodie van het allereenigste, dat te parodiëeren niet geduld
wordt.
Spoeden we ons terug naar de veiliger realiteit. We behoeven nog volstrekt niet
neer te dalen tot 't genre historisch schilderstukje.
Vooreerst, de platen van Wa l t e r C r a n e , die toch nog eenige gemeenschap
toonen met juist diezelfde Praeraphaëliten. Het is wel heel anders, vluchtiger, veel
minder algemeen, geheel los van religieuze bedoeling, maar men voelt in hem den
nakomeling van 't illustere geslacht. Er
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is dezelfde harmonie van beweging, dezelfde neiging tot de lijn minder dan tot de
kleur, terwijl ook zijn figuren van die andere, weemoedige droom-verfijning zijn,
die den meesten grooten Engelschen vreemd was, en die we toch bij uitstek Engelsch
noemen.
Wa l t e r C r a n e , hij mag nu verder doen wat hij wil, zal wel voor 't publiek de
man blijven van dat aardige, galante, zwierig-fantastische boekje: ‘Flora's Feast’. Er
is, dunkt me, in de onbewuste appreciatie der massa, behalve veel doms, dikwijls waar 't een werkelijk bewonderen geldt - veel rechtvaardigs. Want zoo is Wa l t e r
C r a n e : de knappe, luchtige, vluchtige fantast, die speelt met de dingen, met de
menschen, met de bloemen, met de kunststijlen, en die toch zoo'n begenadigd
kunstenaar blijkt. Men doet best, bij beoordeeling van Wa l t e r C r a n e niet zich
te herinneren B u r n e J o n e s , die achter hem rijst, heel hoog - noch te denken aan
het brandend verlangen van enkele modernen, die streven in een zelfde richting maar simpel-weg te genieten het allerminst geringe, dat hij dan toch werkelijk geeft.
Ook zijn platen voor dit werk zijn mooi, mooi al van decoratieve werking. Het is
gracieuze en in stijl gebrachte werkelijkheid, of verbeelding, die alleen door zekere,
wel-overdachte harmonie en lijnen-rhythme en compositie-verfijning verschilt van
't geen we ons als gebeurd en gezien kunnen denken. Dat het stijl-volle eerst
nauwelijks opvalt en toch de alles-dragende schoonheid van dit werk is, het lijkt me
een groote verdienste. De platen zijn zoo mooi als illustratie. Men ziet al heel den
Bijbel zoo verlucht, de versieringen, hoofdletters, den omslag, zooals hij deed in àl
de platen. Wat was dat niet mooi geweest! Zijn kunst is niet als droomen teer en
vreemd, niet machtig, niet om van op te schrikken, niet bonzend van hartstochtelijk
willen, niet dramatisch-groot... maar ze is mooi van gratie, van plechtige, Engelsche
gratie, en mooi van zuiverheid. Ik denk aan die plaat: N o a c h , toeziende bij 't bouwen
van zijn ark. Hoe voornaam, die rijzige vorsten-gestalte van den grijzen aartsvader,
met zijn somber-zorgelijken blik... een figuur van
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majesteit, strak en eenvoudig. En in de bij-figuren, de twee die balken aandragen,
en op verderen afstand die heidensche lachers, - in dit alles is realiteit, scherpte,
beweging genoeg, om iedereen te raken, terwijl toch de decoratieve voordracht 't
begrip schilderijtje, genre-stukje heel vèr houdt. En hoe fijn-ijzingwekkend gedacht
is niet de tot kwaad verlokte E v a . De gladde, gespierde slang omkronkelt in lugubere
wellust haar zachte, forsche lichaam, vleit zich tegen haar aan, kruipt langs haar teere
romp omhoog, om, buigend over haar hoofd, zich tot haar terug te wringen. De idee
der verleiding in slangengedaante was mij, na dit gezien te hebben, voor 't eerst niet
zoo naar-onduidelijk meer. Jammer alleen is hier het zekere suffe, dooie, waaruit
C r a n e wel eens niet los komt, een saaiheid van lijn, een sleurigheid, een manier.
Schaduw over een slank vrouwenbeen te teekenen door egaal maar neer-gepende
krul-lijntjes, met de spier-ronding mee, is niet alleen dood-vervelend, maar werkt
ook verkeerd, alsof het been op die plaats nog met een ruige oer-pels bekleed was....
‘In het zweet uws aanschijns zult gij uw brood eten,’ is de tekst van die andere,
op zichzelf bijzonder mooie plaat, waar we echter zien... de idylle van een prachtig,
modern-verfijnd menschenpaar, ergens in louter heerlijke natuur-omgeving met 't
zacht kindje neergevleid, en als van een droomerig geluk overstelpt! De uitdrukking
van hun gezichten is wel niet bepaald vroolijk, maar ongelukkig nog veel minder,
verzonken als zij beiden schijnen in die stemmings-oneindigheid van heerlijke, stille
blijdschap, welke meer de lust tot mijmerij dan tot het, in zoo'n moment te
luidruchtige, gelach of gepraat in ons opwekt. Zien we in deze voorstelling iets van
gestrafte zonde, iets van de onherroepelijke verdrijving uit 't oord der schuldelooze
zaligheid naar de harde, wreede wereld-werkelijkheid? Wa l t e r C r a n e schijnt
soms te lief-zachtzinnig, te zeer aan de fijne gratie verslaafd, dan dat het dramatische,
het volop menschelijke, hem nog zou kunnen raken. Er zijn er, die alles goed vinden
en mooi en aardig, uit vrees, zich anders niet meer zoo rustig in behagelijke
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veiligheid te zullen bewegen. O, al te dierbare levensharmonie!
Niet zoo knap misschien, niet zoo fantastisch, maar grootscher van allure is
S e g a n t i n i . Dit werk heeft wel niets geen verband meer met 't vorig-genoemde,
het is niet hemelsch meer als de teekening van B u r n e J o n e s , het is niet decoratief
meer, of zoo zuiver illustratie als de platen van C r a n e , maar het is volop
schilderachtig mooi. Het heeft waarlijk iets gemeen met M i l l e t : de in groote partijen
geteekende figuren, dat, wat ze als monumentale beelden doet zijn, en de ernst, de
onverbreekbare ernst. Het is wel niet zoo machtig, niet zoo rijk vooral, maar het is
strenger, ook wel geweten er, minder spontaan, minder simpel-geniaal, maar strakker,
bijna... nobeler. Een mensch zóó grootsch, als een wonderlijke, vaste schaduw, als
een donker en toch fijn uitgehouwen gevaarte te zien tegen die prachtig uit-stralende
avondlucht, en domineerend boven die woeste, ontzaglijke vlakte, die zoo mooi
begrensd wordt door de stellige, vreemde horizon-lijn der heuvels... dat te geven met
zoo'n twijfellooze zuiverheid - ik noem het groot werk. Hij geeft geen ingewikkelde
compositie, hij maalt wat om historische nauwkeurigheid, hij zal niet zoeken naar
groote gebaren - maar de ontroering, die hem vervulde voor een figuur, eenzaam in
de avond-glorie, deelt hij ons mee, eenvoudig en direct. Zijn figuren leven in een
sfeer van grootheid, waar gedachten zijn als levende daden. Hij is een mensch, die
ondergaat het gewone, menschelijke leven, als wij, maar dan groot en diep, omdat
het doordrong tot in zijn aller-innigst zijn.
Een Bijbel, geïllustreerd door M i l l e t en S e g a n t i n i , was 't niet een document
geworden dat wij trotsch aan het nageslacht hadden overgedragen? en had 't ons niet
vaster overtuigd, dat ook in dezen tijd een eigen daad van grootheid mogelijk blijft?
Keeren we, door de plaat van P u v i s d e C h a v a n n e s te bespreken, terug tot
de kunstenaars van 't veralgemeende begrip? 't Lijkt meer zoo, dan dat 't zoo is. Wat
hun kracht was, wordt juist zijn zwak. Men moet P u v i s d e
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C h a v a n n e s niet te zeer nemen voor wat hij wil zijn. Want waar hem dat streven
naar systeem en symboliseerenden stijl - meer herinneringen aan Italiaansche fresco's,
iets dat eigenlijk naar de akademie stinkt, in den weg staat, om geheel zich zelf te
zijn, zonder conventie, daar zullen we hem toch blijven stellen hoog boven de
middelmaat, omdat hij met een modern-romantischen eenvoud, in groote lijnen en
in toch eigen, fijn-blanke kleur dingen maakte, die, - schilderij dan, of fresco - ons
roeren en niet los meer laten. En toch.... men zegt, over hem pratend, altijd ‘en toch’.
Een paar jaar geleden was in den Haag nogal wat van hem te zien. Was hij maar
naïever geweest.... dacht men toen. Terwijl in 't Panthéon zijn St. Geneviève imponeert
door zooveel voornaamheid, eenvoud, wanneer men eerst de andere fraaiïgheden,
die daar de wanden verdramatiseeren, is langs gerild. Je weet bij hem niet goed, wat
hij is. Je denkt hem te pakken te krijgen, en weer is hij heen geneveld. Bloedeloos
Romanticus.... aarzelend symboliseerende droomer, wien waarneming koud laat?....
Je maakt je boos, praat van ‘water en melk’ en staat weer voor een teekening als die
van dezen Bijbel, en 't is een nieuw en spannend probleem.
Want ja, het moet toch stellig een diepzinnig en vanzelf naar 't groote strevend
kunstenaar zijn, die den gegeeselden Christus zóó teekenen kan, zoo hoog-gelaten,
tot 't uiterste gemarteld, het lichaam en de geest, en toch zonder verweer zich aan
nieuwe wreedheid prijsgevend, ‘van oneindig medelijden bewogen’. De redeneerende,
aesthetische, koel-zuivere Grieken zouden zulk een leven nooit begrepen hebben,
zoo min als de grandiooze Egyptenaren, of de fijne, spitse, sierlijke Japanners, of de
prachtig-pompeuze Renaissance-kunstenaars het bij mogelijkheid ooit zoo konden
begrijpen. Sommige verzen van Ve r l a i n e , een geteekende figuur als deze, wijzen
toch op 'n verdieping, herleving van het christendom, ondanks.... alles.
Maar dat de bij-figuren van deze plaat, de beulen, veel minder zijn, dat ze
allerakeligst om hun prooi bij elkaâr staan, onhandig, te mooi gegroepeerd, niet in
staat een
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slag raak en wreed neer te striemen, hun gezichten weinig zeggend, weer vage
weifelaars met toevallig takjes riet in de aarzelend gebarende handen.... 't blijft er
niet minder waar om. Christus, door Zijn houding, door den blik Zijner oogen, toont
meer doorstane ellende dan uit de allures of fisionomieën van Zijn beulen
waarschijnlijk is.
P u v i s d e C h a v a n n e s is een van de heel enkelen, die den moed hadden,
Christus zelf uit te beelden, 't Lijkt barbaarsch, monsterlijk, zooals hier het middelpunt,
de groote levengevende Zon van heel de Bijbelsche Wereld, als voorbij is gezien.
Maar laten we, de rissen verdere plaatjes langs turend, maar vlug van bescheidenheid
praten en nog maar eens blij zijn, nu we ten minste niet vergast worden op die
bekende, fatale voorstellingen van kappersfraaie jongelingen met wel-gekamde,
krullige puntbaardjes en behaagzieke vrouwen-oogen, die anders niet uitgebleven
waren. De hieraan in ploertigheid tegenovergestelde fantasie: Christus' triomftocht
in Jeruzalem, is van te verregaande brutaliteit, dan dat 't ons nog ergeren kan.
Na hulde gebracht te hebben aan die forsch neergezette D e b o r a , na J. I s r a ë l s '
D a v i d en S a u l , een conscientieuze herhaling van 't schilderij uit Suasso, na
L i e b e r m a n n 's toch zoo knappe teekeningen gezien te hebben, vluchtig maar wat,
want het Impressionisme van heden komt hier meer kranig-knap dan inhoudsvol of
geëmotionneerd te voorschijn, - dwalen we af tot een heel andere reeks platen, de
meer historisch opgevatte ‘tafreeltjes’. We smoren alle verlangen naar goddelijke
verheffing of menschelijke tragiek. Waarom? Waarom zou een historisch bedoelde
Bijbelplaat niet tegelijk als gedrenkt in menschelijke aandoeningen kunnen zijn?
Zooals de boeren, de werkers van M i l l e t , de uitverstootenen van S t e i n l e n , de
Bijbelsche figuren van R e m b r a n d t , de representatieve Goya-portretten? Er is
toch hoegenaamd geen noodzaak voor? Maar misschien is een schilder, die zoo'n
hardnekkige, eerbiedige belangstelling voelt voor de eigenaardigheden van een
historisch tijdperk, voor dat, waarin b.v. de oud-Israëlitische maatschappij zich anders
voordeed dan
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de onze, of de Chineesche, misschien is zoo een toeristen-natuur niet wel meer in
staat, daar overheen te blijven voelen, wat boven dien tijd uit, wat voor alle geslachten
en alle menschen is. Maar laten we niet eenzijdig zijn, hoe aantrekkelijk, typisch,
karakter-vast dat soms ook mag lijken. Het gaat niet aan, wanneer we geneigd zijn
iets anders te willen dan de kunstenaar, die ons zijn werk voorlegt, dadelijk boos te
worden of een anderen kant uit te kijken. Er is nog wel wat moois, ook bij dit werk.
De voorstelling b.v. van S a l o m o in vreugdevol onderhoud met de koningin van
Saba, mist niet een zeker plechtig vertoon. De vorstelijke figuren, op hooge, tegenover
elkander gestelde tronen gezeten, schijnen heel de somber-kleurige zaal-ruimte te
vullen door die vrije, fiere, zwierigheid van hun houding. Het is, bij 't zien van
S a l o m o 's fijn, Assyrisch profiel, bij 't genieten van zijn kalm betoogend gebaar,
of men de stille, wijdsche woorden hoort, die hij spreekt, of men den zacht voornamen
klank hoort van zijn stem, die over de hoofden van 't in schemerende diepte
bijeengeschaarde volk van schriftgeleerden, staatslieden, heen luwt naar de teedere,
bewonderend luisterende vorstin, wier glimlach even uit 't duister opblinkt. Verder
weg, achter zware balustrade, staat het donkere gepeupel toe te zien. Men voelt den
luister van deze vorstelijke ontmoeting, de hoogheid van dit koningschap, dat sterk
genoeg is, om zonder veel decorum, zonder omgevenden hofstoet, in de onmiddellijke
nabijheid van het groote, ruige volk, niets van zijn waardigheid te verliezen. Dat
zoo'n plaat (of schilderstukje, eigenlijk) geslaagd is, blijkt ook hieruit, dat men geen
twijfel voelt, of 't wel ongeveer zóó zou zijn toegegaan, of deze toch vreemde
voorstelling ook maar op eenige historische kennis berust; maar dat den beschouwer
van zelf een genietend ontzag gaat bezielen, voor een zoo grandioozen tijd, dat een
vreugde in hem wakker wordt om die rijke, machtige, in zichzelf volgroeide
beschaving, een liefde voor het somber prachtige, hartstochtelijke volk van Israël.
Maar al gauw dringt zich een spijt naar voren, dat dit geschilderd plaatje, in plaats
van wat 't had moeten
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zijn: een magistraal schilderij, breed gedaan in doffe, goud gesmoorde kleuren, nu
moest worden 't poover gepeuter, 't tafreeltje van benauwend chocoladebruin, dat
we hier zien.
Er is nogal veel van deze soort. Voor deze Bijbeluitgaaf is zulk werk toch wel
onbruikbaar. Het lijdt onder dien bestemmingsdwang, en 't betere werk, de Wa l t e r
C r a n e 's, d e S e g a n t i n i 's, de P u v i s d e C h a v a n n e s , in éen boek hiermee
vereenigd te zien, werkt noodlottig. Met een Rotterdamsch bootwerker is 't goed
praten, met een leeraar aan 't gymnasium ook best, - maar waag nooit 't experiment
- deze uwe twee vriendjes samen in uw kamer te inviteeren.
En verder? Waarachtig, nog rissen plaatjes, onnoembare lievigheidjes uit den
‘kinder-foybel’, waar dat aardige Oostersche zoo leuk te pas komt om zich in mooie
kleurtjes, warme tintjes te vermeien, rood en roze voor de gewaadjes, satijnig-blauw
voor de lucht; en ook alleraardigste types zie je 'r, van die echt Joodsche, weet-je,
snoezige meisjes met gitten lachoogjes, zwart (raven-zwart) haar, half in tulle doekjes
verscholen, roode lipjes, schalksch genoeg; of de bekende, trotsche maagden... En
kerels!... bruin van gelaat, neuzen op z'n Arabisch, tanden van blinkend wit - genoeg
om den argeloozen wandelaar het vloeken aan te leeren. Nog nooit misschien hebben
de illustraties van een zelfde boek zoo alle hartstochten in ons aangewakkerd. We
worden getild in sfeeren van hooge kunst en dadelijk weer neergesmakt in de
modderigste banaliteit. Het heeft iets vòor, want een verzameling zoo uiteenloopende
platen (in Rotterdam was met Kerstmis 't oorspronkelijke werk te zien) helpt
aanzienlijk tot verheldering van vage gevoelens. Het wordt klaar voor ons, wat staat
voor altijd en wat vergaan moet, neertuimelen in eeuwige vergetelheid. Men ziet de
laatst genoemde werkjes, de familjare lievigheidjes, al verloren voor dézen tijd. Het
is te slap, te karakterloos, het zou dit blijven al waren de figuren minder
duldeloos-conventioneel, en al waren de kleurtjes bij photografische reproductie
vervallen. De laffe onpersoonlijkheid van zulke dingetjes is te proeven als een
weekheid, die
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misselijk maakt. Nergens een lijn, die met overtuiging is neergezet, nergens ook een
geestelijke verdieping, die de plastische zwakheid van onbelang kan maken.
Trouwens, onze tijd is er niet meer aansprakelijk voor, hoe die plaatjes hier ook
schijnen geduld en gehuldigd. Duitschland komt de schande toe, dat tam soort
realistisch romantiekje in 't leven te hebben geroepen, aan Duitschland dus de taak,
het onder forsche, nieuwe kunst voor goed te begraven.
Maar zelfs in de meer historisch bedoelde voorstellingen, hoe individueel de
opvatting dikwijls is, voelt men de belangrijkheid maar tijdelijk te zijn. Een volgend
geslacht, dat weer door zoo heel andere kunst zal worden ontwikkeld, zal er in
passieve onverschilligheid tegenover staan, en alleen iets ‘knaps’ erkennen. Het lijkt
me onmogelijk, dit te ‘bewijzen’. Het is zelfs moeilijk uit te denken, waarom dit zoo
zijn zou. Als iemand zegt: het werk is ‘klein’, 't blijft een woord. Maar voor wie
onderscheiden kan, is 't duidelijk, dat zulk soort werk niet is de uiting van een sterk
voelend en sterk willend kunstenaar, maar 't resultaat van veel respectabel kunnen
en veel fantasie zelfs, van vernuft, van literairen zin... en niet veel meer. Wat 't
impressionisme betreft, we staan er nog zoo midden in te ploeteren. Dat het, steunend
op spontaniteit, tegelijk veel schitterends gaf en ook dikwijls veel oppervlakkigheid
en hopelooze aanstellerij, is echter nu al wel te zeggen.
Zoo heeft dus ook onze tijd 't zijne bijgebracht aan de ontzaglijke reeks Bijbelsche
voorstellingen. Het vorige geslacht had den Bijbel van D o r é , dien zonderlingen
fantast, wel niet zoo machtig als de groote Romanticus D e l a c r o i x , maar veel
echter, gevoelder toch dan die andere tijdgenoot, de koud-zoete A r y S c h e f f e r .
D o r é gaf ten minste zijn medemenschen een werkstuk, waarin ze hun behoefte aan
een zwoel geheimzinnige, droomerig wijdsche levensaanvoeling bevredigd vonden.
En eindeloos is de rij kunstenaars, die vóór hem uit den ouden Bijbel hun telkens
nieuwe verbeeldingen putten. Elk van hen heeft uitgedrukt het karakter van zijn tijd
en
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van zijn volk. Men wil, dat de volken samensmelten tot een gemeenschap. Maar de
tijd - atoom van 't eindelooze, voor ons die maar eeuwen overzien, toch
allerbelangrijkst - de tijd blijft. Wie onzen tijd later een oogenblik beoordeelen wil
naar de hier besproken Bijbeluitgaaf, zal versteld staan over een dergelijke, nooit
gekende cháós van tegen elkaar in hortende tendenzen. Alles warrelt door elkaar,
uitingen van hoogen, klaren wil naast meest primitieve gedachteloosheid, strakke
stijl omzwierd van brutale ongebondenheid, zwaarmoedige ernst, weg gelachen door
allernaiefste amuzementjes... wel rijk aan verscheidenheid moet die tijd van ons zijn,
ik bedoel, machteloos rijk... neen, straat-arm.
Maar de onderneming had eigenlijk ook nooit gewaagd moeten worden, nu ten
minste nog niet.
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Het pelgrimsleven in Japan
Door Dr. M.W. de Visser.
Japan is het land der tegenstrijdigheden. Broederlijk gaat er naast elkaar wat overal
elders onvereenigbaar zou zijn. Op land en volk beide is dit van toepassing. Welke
reiziger, die de mooie Japansche natuur bewondert, zou vermoeden, dat de elementen
hier kunnen woeden met ontembare wildheid, en dat geweldige overstroomingen,
bergstortingen, stormen en aardbevingen maar al te dikwijls de rust dezer liefelijke
landschappen komen verstoren? In een grootsche, wilde natuur zou men dit
verwachten, maar met het zachte mooi dezer bergen en dalen is het lijnrecht in strijd.
Zoo land, zoo volk. Kent de vreemdeling echter van het land alleen de liefelijke
zijde, van het volk is het juist omgekeerd. De krijgshaftigheid van den Japanner is
spreekwoordelijk geworden. Maar zie eens naar de keerzijde van dit voor ons zoo
vreemde volkskarakter, dan vindt ge den bestormer van Port-Arthur terug als een
zich in miniatuurtuintjes verkneukelenden, naar de maan starenden dichter van
tanka's1), een liefhebber van al wat klein en

1) Korte gedichtjes van vijf regels, twee van vijf en drie van zeven lettergrepen. Nog korter is
de haikai of hokku, die slechts uit twee regels van vijf en één van zeven lettergrepen bestaat.
Het onderwerp is bijna altijd de natuur.
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fijn is, een bewonderaar van bloemen, een kunstenaar in het kleine. Zoo zijn ze sedert
eeuwen geweest. De grimmige krijgers van Oud-Japan dweepten evenzeer als hunne
krijgshaftige nazaten met het mooie van natuur en kunst; door den langdurigen vrede
in de Tokugawa-periode1) sloeg deze neiging zelfs over tot klein gedoe met
dwergboompjes en tuintjes, en sentimenteel gedweep met de natuur. Maar niet alleen
hierin is tegenstrijdigheid; op allerlei gebied treft zij den lang hier vertoevenden
vreemdeling. Zelfs de globetrotter, die in den korst mogelijken tijd Japan ‘afdoet’,
zal er u staaltjes van weten te vertellen. Hij heeft in de straten van Tōkyō en andere
steden de scherpste contrasten kunnen waarnemen. Hij heeft de statigste Europeesche
gebouwen zien verrijzen naast de meest primitieve Japansche huisjes, de electrische
trams zien snorren langs, soms zelfs dóór het gebied van oude eerwaardige tempels.
Hij heeft den Japanschen, gebeel naar de Europeesche mode gekleeden fat zien
flaneeren te midden van zijne op hunne booge klompen sloffende landgenooten, de
zonderlingste Europeesche hoeden zien prijken boven een kimono en geta's - zoo
heeten die klompen - of sierlijke gele schoenen zien voortstappen onder een met
Chineesche karakters bedrukt koeliegewaad. Dit ziet de globetrotter, maar wie in
Japan woont ziet natuurlijk veel meer. Hij leeft te midden der contrasten. Zelfs zijn
huis is er vol van. Zijn woning is vaak half Europeesch, half Japansch. Zijn bediende
is de helft van den dag Europeesch, de andere helft Japansch gekleed. Europeesche
en Japansche meubelen vullen elkander aan. Electrisch licht in een kamer met matten
en schuifdeuren. Zoo is er allerwege een mengelmoes van contrasten.
Op geen gebied valt deze tegenstrijdigheid meer op dan op dat van den godsdienst.
Een primitiever, minder bij een naar Westersche beschaving strevende natie passenden
godsdienst dan Shintō, ‘de Weg der Goden’, zou men

1) De heerschappij der Tokugawa's, die in Yedo (het tegenwoordige) Tōkyō) als Shōgun's
resideerden, duurde van 1603 tot 1867.

Onze Eeuw. Jaargang 8

277
wel moeilijk kunnen bedenken. Het is natuurvereering in haren zuiversten vorm, met
een later vooral door Chineeschen invloed er bij gekomen voorvaderdienst. Myriaden
goden telt zijn pantheon, allen óf natuurgodbeden òf tot goden verheven menschen.
De zon, de maan, bergen, rivieren, bosschen, alles wordt als goden gepersonifieerd
of als door hen bewoond gedacht. Ook dieren hebben vaak goddelijke beteekenis of
doen dienst als boden der goden. Stel u een dergelijken godsdienst voor in een
half-Westersch milieu. Stel u voor, hoe de Japanner van zijn rijwiel stapt om in een
klein Shintō-tempeltje even een ex-voto op te hangen, of de electrische tram benut,
om zijn vereering te gaan brengen aan den een of anderen natuurgod! Maar het
merkwaardigst contrast met modern Japan vormen de duizenden pelgrims die het
land doorkruisen, en zich van zulk een nieuwmodisch middel als de treinen bedienen,
om gemakkelijker en sneller dan voorheen hunne heilige bergen of beroemde
pelgrimsoorden in de vlakte te bezoeken. Men moge zeggen, dat Shinto dood is, de
pelgrims zijn daar om het tegendeel te bewijzen.
Het pelgrimswezen is gebleven, zooals het sedert eeuwen geweest is, en - mogen
de hoogere standen alleen nog maar voor hun genoegen de heilige oorden bezoeken
- het volk trekt er nog steeds met de aloude devotie heen.
De man, die het eerst licht heeft geworpen op veel wat tot nog toe aan de aandacht
der vreemdelingen in Japan ontsnapt was, is P e r c i v a l L o w e l l , de schrijver van
‘Esoteric Shintō’ en ‘Occult Japan’. Onder den eersten titel verschenen
achtereenvolgens vier artikelen van zijn hand in de ‘Transactions of the Asiatic
Society’ van 1893. Wat zijn boek ‘Occult Japan’ betreft, dit bevat, behalve een paar
andere hoofdstukken, de eerstgenoemde artikelen in eenigszins gewijzigden vorm.
Hij behandelt achtereenvolgens mirakelen (eigenlijk godsoordeelen), incarnatie's
(d.i. het neerdalen van een god in een persoon en 't spreken van dien god door den
mond van den bezetene) en pelgrimstochten.
De organisatie van het pelgrimswezen is hoogst merk-

Onze Eeuw. Jaargang 8

278
waardig. Er is zegt L o w e l l bijna geen Japanner, vooral uit de lagere standen, of
hij is lid van een pelgrimsclub. Deze clubs zijn talrijk als het zand der zee en tellen
van honderd tot vijfhonderd leden, doch er zijn er ook wier ledenlijsten minder, en
andere die duizenden namen bevatten. Zoo kan b.v. de Tomoe-kō op een aantal van
11-15000 leden bogen, meest allen kleine winkeliers en handwerkslui. De sendatsu
of clubpresident heeft de club zelf gevormd of is gekozen door de andere leden. De
entrée bedraagt niet meer dan 5-10 sen1), de contributie 1-2 sen per maand. Doch
niettegenstaande de laagte dezer sommen gaat het innen ervan bij lange na niet altijd
even gemakkelijk. Heeft het nieuwe lid aan zijne verplichtingen voldaan, dan krijgt
hij een lidmaatschapskaart, met aan de eene zijde den clubnaam en den naam van de
sectie waartoe bij behoort, aan de andere zijn naam en de helft van den clubstempel.
De andere helft blijft in 't registerboek, waaruit het biljet is gescheurd. Deze kaart
dient hem tegenover de herbergiers op zijn pelgrimsreizen. Nadat de balans is
opgemaakt, wordt geloot wie mee kan gaan op den pelgrimstocht. Dit heeft ééns per
jaar plaats, ongeveer drie weken vóór men op reis gaat. Maar wie vroeger al eens als
gelukkige trekker van een gunstig lot op kosten der club een tocht heeft meegemaakt,
mag niet voor een tweeden keer meeloten. In den regel laat de kas slechts toe, dat
drie van de honderd leden op deze goedkoope manier de goden bezoeken. De loting
gaat zeer officieel. De president kiest de nummers uit, die als de winnende zullen
worden aangemerkt, en onderwerpt ze aan de goedkeuring der vergadering. Wanneer
deze er hare sanctie aan gegeven heeft, worden ze zorgvuldig opgeschreven. Dan
wordt geloot, en de gelukkige winners worden beschouwd als door de goden zelf
uitgenoodigd. Wie van de leden zich bij hen wil aansluiten, kan op eigen kosten den
tocht meemaken, en velen doen dit. De president alleen gaat altijd gratis mee, als
aller leider en voorlichter. De kas wordt op reis beheerd

1) Een sen is 1¼ cent; geen duur lidmaatschap dus!
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door een daartoe aangewezen kassier, die alles tot in de kleinste détails opschrijft.
Doch niettegenstaande deze zorgvuldige regeling komt men bijna altijd te kort en
moeten ook de invité's der goden hunne beurzen trekken ter dekking der onkosten.
Zoo reizen, vooral in den zomer (van half Juli tot half September) duizenden pelgrims
door het land. Noord en Zuid ontmoet elkaar, en alles trekt welgemoed naar zijn
heilig doel. Zooals bij elk tempelfeest een vroolijke kermisdrukte heerscht en in en
rond het gebied der tempels tallooze kraampjes den bezoekers elk wat wils aanbieden,
zoo is ook de pelgrimstocht een waar pleizierreisje voor de opgewekte Japanners.
Arm als J o b , zijn ze met weinig tevreden en genieten als kinderen, alles van de
vroolijke zijde opvattend. Wat ons profaan en niet met de waardigheid der goden in
overeenstemming toeschijnt, is voor hen zeer wel ermee vereenigbaar. Zoo reizen
ze in alle vroolijkheid des harten naar hunne geliefde bergen en tempels. In de
landherbergen en berghutten zien ze hunne insignes lustig flladderen. Zij gaven n.1.
doeken met den naam en het adres der club erop aan de herbergiers, die als teeken
dienen voor hunne later komende clubgenooten, dat ze daar hun intrek kunnen nemen.
Men ziet die insigne's in rijen hangen voor de theehuizen en herbergen. Soms zijn
er zóóveel, dat ze wegens gebrek aan plaatruimte aan palen voor het huis moeten
worden ten toon gespreid.
De merkwaardigste pelgrimclubs zijn die welke zich speciaal de bestijging van
den Ontake ten doel stellen. Dit is een half uitgedoofde vulkaan in de provincie
Shinano, die sedert menschenheugenis niet meer heeft gewerkt, maar toch nog door
een dunne rookpluim blijk geeft van leven. Het is de heiligste berg van Japan. Tallooze
pelgrims bestijgen hem, niet alleen om de goden van den berg te vereeren, maar ook
om zich door hen te laten inspireeren. De godheid, door allerlei mystische
vingerverdraaiingen, keelgeluiden en formules geroepen, verwaardigt zich neer te
dalen in een der pelgrims en door diens mond antwoord te geven op tot haar gerichte
vragen. Hij, die den god
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oproept, heet maeza (vóór-zetel), de geïnspireerde zelf is de nakaza (midden-zetel),
terwijl een derde, ook aan de incantaties deelnemende, den titel van wakiza
(neven-zetel) draagt. De nakaza houdt een stokje met gohei in de handen. De gohei
spelen een groote rol in Shintō. Oorspronkelijk offers van hennep en vezels van den
bast van den papierboom, waarvan de oude Japanners hunne kleeren vervaardigden
en welke opgehangen werden aan den heiligen sakaki-boom (cleyera japonica),
bestaan ze nu uit smalle, zigzagvormig gesneden strooken wit papier1). Hunne
beteekenis is tweeledig. Als reinigend, al het booze afwerend dienen zij den boer,
die ze op zijn rijstveld plaatst, en den Shintō-priester, die ze ophangt aan 't heilige
strootouw vóór den tempel en in den tempel zelf; als tijdelijke woonplaatsen der er
in neerdalende goden ziet men ze in kapelletjes opgesteld en bij inspiraties in de
handen van het medium2). Het is in deze laatste functie dat we de gohei aantreffen
op den Ontake. Gedurende de incantaties van den maeza zit de nakaza met gesloten
oogen, de gohei in de gevouwen handen. Plotseling beginnen de gohei te trillen,
langzaam worden ze naar het voorhoofd gebracht, om daarna met een schok weer
neer te zakken. De godheid is er in neergedaald om vervolgens in het medium te
varen en door diens mond eenige vragen te beantwoorden. Ten slotte noodigt de
maeza haar uit, het medium weer te verlaten, en doet door stompen op rug en borst
den geïnspireerde ontwaken. Deze is dan echter nog door een kataleptische stijfheid
bevangen, die eerst na een duchtige massage verdwijnt. Desniettegenstaande herhaalt
zich de plechtigheid zoowel op de helling van den berg als op den top.
De voorzitter van een Ontake-club is de hoofd-maeza, doch vaak zijn er nog
verscheidene andere maeza's onder de leden, terwijl ook het getal media in een groote
club

1) F l o r e n z . Japanische Mythologie p. 99 noot 26; A s t o n Shinto p. 215.
2) L o w e l l . Occult Japan pp. 230-269.
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aanmerkelijk is. Dit geeft echter dikwijls aanleiding tot splitsing in nieuwe clubs.
De rangen der leden zijn als volgt: men begint als gewoon lid, en kan vervolgens
opklimmen tot de waardigheid van tōhō, hoppō, namhō of saihō, d.i. Oost-, Noord-,
Zuid- en Westzijde, te samen genoemd de shiten of ‘Vier Hemelen’, wier taak het
is de booze invloeden af te wenden, die mochten komen van de vier windstreken;
dan volgen de rangen van wakiza, nakaza en maeza. Dikwijls is er ook een
inkyo-nakaza of afgetreden medium, dat in geval van ziekte van het fungeerende
medium zich als van ouds laat inspireeren. Elke club heeft hare speciale, van oudsher
overgeleverde methode. Het hoofdverschil zit in het openhouden of sluiten der oogen
gedurende de inspiratie. Allen hebben echter gemeen het schudden en naar 't
voorhoofd brengen der gohei en de stemverandering wanneer de godheid spreekt.
Sommige clubs ondervragen de goden ééns per maand, andere slechts tweemaal per
jaar aangaande te wachten droogte, stormen, aardbevingen etc., en over 't lot der club
in de naaste toekomst. Al de antwoorden worden geboekt door een klerk en bewaard
in 't archief. Zoo treden de goden op bij elke vergadering. ‘De Ontake-clubs’, zegt
L o w e l l , ‘zijn de eenige clubs ter wereld, waarvan de eereleden goden zijn’1).
Men kan de pelgrims verdeelen in twee groepen: bezoekers van een laagland-tempel
en bestijgers van een heiligen berg. De eersten reizen in hun deftigste kleedij, en
zijn, behalve door de bundels amuletten, die ze op de terugreis meebrengen, door
niets anders te onderscheiden van gewone reizigers. De anderen echter hebben een
geheel speciaal kostuum, bestaande in een wit gewaad, witte sokken (tabi),
stroosandalen (waraji), een grooten zonnehoed en een witten voorhoofdsband. Op
den rug dragen zij een mat, die ben zoowel tegen den regen beschutten als tot matras
dienen moet. Op den berg zelf zijn tallooze religieuse clubs, die men over de geheele
wereld bij de primitieve volkeren aantreft.

1) Dit is eigenlijk niet geheel juist. Men denke slechts aan de
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ze gewapend met pelgrimsstaven, beneden gekocht. De leider draagt vaak een bel,
die hij al gaande doet weerklinken. Banieren en clubinsignes, gohei en rozenkransen,
(voor 't geval een Buddhistisch pelgrimsoord het doel is) voltooien hun uitrusting.
Het oorspronkelijk witte kleed wordt nooit gewasschen, want dan zou het de heiligheid
verliezen, die het gedurende den tocht heeft verkregen.
Naar de laagland-tempels trekken zoowel vrouwen als mannen; vooral naar Ise,
het hoofdheiligdom der shintōisten, gaan vaak groote scharen van vrouwen of meisjes;
Ise wordt thans slechts door vrouwen in begeleiding van een paar mannen,
beklommen. Vroeger mochten ze alleen tot een zekere hoogte stijgen en moesten
dan terugkeeren. Zelfs kinderen worden onweerstaanbaar aangetrokken. Er bestaat
een bijzonder woord (nuke mairi, wegsluipen) voor het wegloopen van kleine jongens
en meisjes uit Yedo, het oude Tōkyō, naar Ise1). Bedelend langs den weg bereiken
zij hun doel en keeren in triumf met de amuletten terug. Geen straf wacht hen dan,
maar lof en belooning. Het zijn voornamelijk de lagere klassen, de handwerklui en
boeren, die meenen zonder de bescherming der godheid niet aan den kost te kunnen
komen, en minstens eenmaal in hun leven mee als pelgrims naar Ise te moeten gaan.
Dit alles uit nationalen trots te verklaren houdt geen steek. Het is meer dan nationaal
gevoel, het is geloof in de goddelijke bescherming van Amaterasu, den den hemel
verlichtende.
Van de Shintō bergen is na Ontake de Fuji de heiligste. Hoe druk er wordt gebruik
gemaakt van alle mogelijke opgangen bleek mij in den zomer van 't vorig jaar toen
ik met eenige andere Europeanen dien berg beklom. Wij kozen de Oostzijde, dicht
bij het dorp Jubashiri.
Het was op een prachtigen morgen in het midden van

1) Ook het Buddhisme heeft zijne jeugdige bedevaartgangers. Zoo komen er in den Saga no
Shakadō te Kyotō op den dertienden van de derde maand dertienjarige jongens en meisjes
om wijsheid te bidden tot Sākyamuni (Jap. Shaka). Volgens Dr. t e n K a t e is de tempel
gewijd aan een Bodhisattva.
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Augustus, dat ook wij, ongelouterden opgingen. Na de hevige regens van de vorige
dagen was de atmosfeer geheel gezuiverd, en alle voorteekenen waren gunstig voor
de bestijging. In volle schoonheid lag de statige vulkaan voor ons, scherp afstekend
tegen de helderblauwe lucht en schitterend in de morgenzon. Het is waarlijk geen
wonder, dat deze berg door dichters bezongen en door schilders afgebeeld is. Met
heerlijke fijne lijnen loopt hij langzaam glooiend af in de uitgestrekte vlakte, die hij
beheerscht in machtige majesteit. Van heinde en ver zichtbaar, vertoont hij zijn top
aan de in vereering tot hem opziende oogen van dertien provinciën. De welving in
zijne lijnen aan één zijde, veroorzaakt door den Hōeizan, stoort niet in 't minst het
rhythmisch geheel. Deze Hōeizan of ‘berg uit de Hōei-periode’ ontstond door de
laatste uitbarsting, die op 't eind van 1707 en in de eerste helft van 1708 met
tusschenpoozen woedde. Aan de andere zijde, rechts van ons, was een andere, veel
lager gelegen welving, de ‘kleine Fuji’ genaamd. Naar een paar uur stapvoets rijden
door de langzaam stijgende vlakte bereikten we den torii, die als 't ware den toegang
vormt tot het heiligdom: den berg. Deze plaats heet umagaeshi of
‘paardenterugzending’, hoewel de meeste pelgrims, die zich de weelde van een paard
veroorloven, nog een eind verder rijden door het prachtige bosch, dat den Fuji als
een keten omsluit. Zoo deden ook wij, tot wij den eersten tempel van de helling
bereikten. Tarobo wordt die plek genoemd, volgens W u r r a y 's reisgids naar een
demon, daar vereerd; hoe het zij, op de kaart, die we in den Asamatempel beneden
gekocht hadden, staat de tempel vermeld onder den naam van ‘Wolken en
Neveltempel’, de tweede als ‘Eerwaardige berghut-tempel’, en de derde als ‘Tempel
van den Ouden Eerwaardigen Bergtop’. Ondanks het vroege uur vonden we in den
eersten tempel reeds verscheidene pelgrims, die zich voorzagen van de achtkantige
withouten staven, voor den tocht, waarop door een priester een rooden stempel werd
gedrukt. Na door de boven vermelde, alle onreinheid wegnemende amuletten en de
pelgrimsstaven
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tot de verdere bestijging in staat te zijn gesteld, klommen allen langs het nauwe
bergpad achter elkander verder. Achtereenvolgens werden ook de andere tempels
bezocht. De pelgrim, die in alle tempels gebeden prevelt en amuletten gekocht heeft,
is nu eerst recht voorbereid voor den tocht naar een heiligen top. Zij liepen in rijen
achter elkander, hun eentonig reinigingslied zingend: ‘Rokkon shojō’, rokkon shōjō’.
Dit is merkwaardig genoeg, een Buddhistische reinigingsformule, den wensch
bevattend, dat de zes zinnen, n.1. oogen, ooren, neus, tong, lichaam en hart rein
mogen zijn. Hier doet zich dus het feit voor, dat Shintō-pelgrims op een Shinto-berg
een Buddhistische formule bezigen. Ook dit dateert weer uit den tijd van Ryōbu. Het
gebruik is zóó algemeen geworden, dat op alle mogelijke heilige bergen dit zelfde
pelgrimslied weerklinkt. Men voegt er vaak bij: o yama kaisei, ‘moge het mooi weer
zijn op den eerwaardigen berg’.
Eindelijk is het eerste station bereikt, een primitieve hut, waarin men wat rust en
zich laaft aan een kopje Japansche thee. Hoewel voor ons niet zeer smakelijk, lescht
die uitstekend den dorst en beantwoordt daardoor op een tocht als deze zeer goed
aan het doel. De berg is verdeeld in 10 stations, gō genoemd, welk woord met
hetzelfde karakter geschreven wordt als een maat voor rijst en vloeistoffen. Men
beweert, dat de berg vergeleken wordt met een rijsthoop, één shō, dat is 10 gō,
inhoudend. Doch terecht wijst C h a m b e r l a i n op het feit, dat in het eiland Kyūshū
het woord gō gebruikt wordt om een lengtemaat aan te duiden. Vermoedelijk was
dat vroeger in geheel Japan het geval.
Weldra overschreden we nu den rand van het bosch, waarvan wij lang slechts laag
kreupelhout gezien hadden. Steil lag de berg vóór ons, een kaal, woest lavaveld,
zonder eenigen plantengroei. De rijen in 't wit gekleede pelgrims, met hunne groote
hoeden en hunne matten op den rug, zagen we in groepjes voor ons uit er tegen op
klouteren, al maar hun refrein herhalend. Heel in de verte, ontdekten we steeds weer
anderen, als mieren op een
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zandhoop. Een soort van pad, dat vaak in 't geheel niet te onderscheiden was,
volgende, ging het van 't eene station naar 't andere, te midden van groote brokken
lava, als door een gigantenhand neergesmeten. Pelgrims van alle leeftijden, grijsaards
zoowel als jonge mannen, vrouwen en meisjes - hoewel deze niet talrijk - alles
klauterde, welgemoed het heilig doel te gemoet. Na uren stijgens was eindelijk de
achtste hut bereikt. Deze grooter dan de anderen, is altijd bijzonder druk bezocht en
dient tot herberg aan scharen pelgrims. Velen gaan n.l den eersten dag niet verder
en breken den volgenden morgen heel in de vroegte op, om op den top den
zonsopgang te zien en de zon te aanbidden. Weer anderen bezoeken reeds den eersten
dag den top en de tempels aldaar, om vervolgens naar de achtste hut terug te gaan.
Op den top zelf zijn wel is waar eenige hutten, maar veel te klein voor de talrijke
scharen, die van alle zijden komen opzetten.
Bij het negende station was een kleine kapel van Mukdi Sengen of ‘de (den pelgrim)
te gemoet komende Sengen of Asama,’ de godin van den berg. Hier werden de staven
weer met een stempel voorzien. Toen nu na een laatsten, geweldig steilen klim de
top bereikt was, werden wij met een gelukwensch begroet, en de laatste, gewichtigste
stempel verleende onze bergstaven voorgoed een gewijde beteekenis. Want de
pelgrimsstaf is een gewijd voorwerp. De kongō-zue, of ‘Diamantstaf,’ een achthoekige
pelgrimsstaf evenals de onze, werd steeds gedragen door de yamabushi of ‘in de
bergen rustende’ priesters. Deze behoorden tot een bijzondere Buddhistische, of
liever Ryōbusecte, en doolden steeds rond door het land. Het volk beschouwde hen
met bijgeloovige vrees wegens de macht, die zij voorgaven te bezitten. Hunne
incantaties, meende men, hadden bijzonder veel uitwerking bij 't uitdrijven van booze
geesten. Dat men hen echter verdacht, hun macht ook in kwaden zin te kunnen
gebruiken, bewijzen de talrijke legenden, waarin zij als kwaadwillige geesten
optreden. Hunne pelgrimsstaven nu wier Buddhistische naam eigen-
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lijk ‘vadjra-staf’ beteekent, werden beschouwd als machtige wapens. De vadjra is
dan ook Indra's scepter, en tevens het symbolisch wapen van Buddhistische priesters,
geestenbezweerders en toovenaars. Eén zachte slag met den staf der yamabushi kon
den sterksten man ter aarde vellen. Deze macht was erin gelegd door de goden, wier
tempels en bergen zij hadden bezocht.
Nadat onze pelgrimsstaven alzoo de laatste wijding hadden ontvangen, rustten wij
een weinig uit. Des morgens om half vijf uit Subashiri vertrokken, hadden we om 7
uur Tarōbō verlaten, en om half drie bereikten we den top. De bestijging te voet had
dus 71/2 uur geduurd. Wij namen met onze kleine karavaan - behalve een gids hadden
we voor ons vieren drie dragers bij ons met eetwaren, kleeren en dekens, alles voor
een Europeeschen bestijger van den Fuji onontbeerlijke zaken - onzen intrek in een
kleine hut, die we bijna geheel vulden. Na wat gerust te hebben, togen we weer op
weg om den krater om te wandelen. Dit was echter niet zoo eenvoudig als we gedacht
hadden, daar men langs steile hellingen nu eens dalen, dan weer stijgen moest. Zoo
duurde het twee uur, eer we weer bij onze hut terug waren. Woest en grootsch was
de krater, met zijn reusachtige rotsblokken hangend boven den rand, als zouden ze
elk oogenblik neerploffen met donderend geraas. Grillig was ook zijn vorm, hier met
groote inhammen en voorsprongen, daar glad als met een mes gesneden. Niet minder
indrukwekkend was het schouwspel aan de andere zijde, langs de berghelling. Een
zee van wolken deinde daar beneden ons. Als eilandjes staken de toppen der naburige
gebergten eruit op, en 't was alsof de branding spatte op de kust. Nu en dan scheurde
die zee voor een oogenblik vaneen en heel in de diepte werd het groene landschap
zichtbaar. Maar weldra schoof weer een nieuwe wolkenmassa zich ervoor en zag
men weer niets dan de schuimende zee. Wanneer nu het oog zich richtte op den
bergtop zelf, dan zag het de wonderlijkste vormen. Daar was de Darūma-take, een
reusachtig blok dat aan een menschelijk hoofd herinnert en door den volksmond
sinds
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eeuwen naar den Buddhistischen patriarch Bodhidharma genoemd is. Deze, zoo zegt
de overlevering, zat zóólang in verheven gepeins verzonken, dat zijn beenen onder
hem vergaan waren. Men beeldt hem daarom steeds zonder beenen af, en de
volksverbeelding heeft blijkbaar die gestalte herkend in dezen grillig gevormden
bergspits. Dan was er de Ken-no-mine of ‘Zwaardtop’, een wilde massa, het hoogste
punt van den berg, van waar het uitzicht het verst is. Daar aanbidden vele pelgrims
de zon bij haren opgang. Een andere geweldige rots was de Hakūsan-dake, naar den
beroemden heiligen berg Hakūsan ‘Witten Bergpiek’ genoemd, maar aan het volk
bekend onder den naam van wari-ishi of ‘gespleten steen’. Langs en over al deze
gevaarten kronkelde zich onze weg om den krater. Aan alle zijden zagen we
gedenksteenen, door pelgrimclubs opgericht. De Japanner bazuint zijn vroomheid
graag aan de wereld uit. Zoo ziet men op alle mogelijke tempelingangen papieren
geplakt met de namen van vrome bezoekers, en 't komt voor, dat op elken steen van
een muur die een tempelgebied omsluit een naam is aangebracht om te getuigen,
welke vromen hunne giften tot het bouwen ervan hebben bijgedragen. Deze trek tot
publiciteit uitte zich ook in den oorlog, toen men op alle punten van Tōkyō groote
houten stellages zag verrijzen, aan hooge schuttingen gelijk, bestaande uit louter
kleine plankjes waarop de namen van bewoners der wijk en de giften, door elk
afzonderlijk voor den oorlog geschonken, vernield stonden. Op die wijze werd zeer
handig partij getrokken van de ijdelheid der menschen. Hadden ons nu op den Fuji
de fladderende vanen der pelgrimclubs bij al de stations telkens weer hun naam en
adres doen weten, hier op den top gaven zij door tallooze gedenkteekenen kond, op
welke tijden zij dezen heiligen grond hadden betreden.
Op het onder den naam van ‘Asama-piek’ bekende punt gekomen, voerden
verscheidene torii ons naar den Asama okugū of ‘Binnentempel van Asama’. Bij
vele bergen is de eigenlijke tempel onder aan den voet, zooals bij Subashiri, terwijl
op den top de zoogenaamde ‘binnen-
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tempel’ is gelegen. Zoowel bij Buddhistische als bij Shintō-heiligdommen is dit het
geval. Soms is er ook nog een kapel halverwege de helling, ‘middentempel’ genaamd.
Bij onze hut teruggekomen, zagen we een staaltje van de hierboven besproken
tegenstrijdigheid: modern en oud Japan broederlijk te samen, het observatorium in
de onmiddellijke nabijheid van een Shintō-tempeltje, de Kusushijinja. Het was de
priester van dien tempel, die onze pelgrimstaven door zijn stempel had gewijd, en
achter op het wit gewaad der pelgrims den grooten stempel van den top had gedrukt.
Na amuletten van hem gekocht te hebben, richtten we ons zoo goed en zoo kwaad
als het ging in de bekrompen hut in. Voor een benauwde atmosfeer behoefde men
er niet te vreezen, want de frissche buitenlucht drong door genoeg reten en spleten
er in door. Maar koud was het buitengewoon. Het vroor dat het kraakte. Buiten
flonkerden weldra de sterren in ongeëvenaarde pracht, en de wolkenzee daar beneden
werd door de maan verlicht.
Nog schitterender schouwspel wachtte ons bij zonsopgang. Met onbeschrijfelijk
rijke kleurschakeeringen werd de lucht in het Oosten vervuld, tot eindelijk de zon in
volle pracht verrees. Daar stond de priester van den kleinen tempel, de handen tegen
elkander, en bad luidde tot Tai-Yō, ‘het Groote Licht’, en al de aanwezige pelgrims
baden mede. Bij den tempel, en op den zwaardtop, en op de helling, overal stonden
de witte gestalten en baden in stilte. Hadden zij de godin van den berg reeds in vele
tempels vereerd, nu was het de tijd voor aanbidding der zon, wier godin, Amaterasu,
‘de Verlichtster des Hemels’, machtig troont in Ise's heiligdom. Doch Tai-Yō is niet
deze Shintō-godin, maar het begrip Yang der Chineezen, het Licht tegenover Yin,
de Duisternis, de Mannelijke Kracht der Natuur tegenover de Vrouwelijke. Het is
niet tot Amaterasu dat de Fuji-pelgrim bidt, maar tot de zon zelve, als het belichaamd
Yang. Terwijl nu de rijen pelgrims, zingend hun reinigingslied, steeds meer opdoken
uit het wijde verschiet daar beneden, en de wolkenmassa, hier en daar vaneen
scheurend, de gebergten en vlakten aan 't
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zoekend oog deden verschijnen, maakten wij ons op tot den terugtocht. Deze ging
ongeloofelijk snel. Een eind van het pad, waarlangs we waren opgestegen, was een
uitgestrekt aschveld, zoover het oog reikte. Dit komt den pelgrims uitstekend te stade.
Met de staven hun vaart besturend, snellen zij door de zachte asch vlug als de wind
naar beneden. De afstand, die bij de bestijging 7½ uur had geeischt, werd nu in 2
uren afgelegd! Met gelukwenschen werden we daar begroet, zooals al de pelgrims,
die, na bereiking van hun doel, vroolijk den terugweg hadden ondernomen. Hoe
zouden ze ook niet vroolijk zijn? Geestelijke reinheid, het ideaal der shintōisten,
geloofden zij door dezen tocht in hooge mate verkregen te hebben, en de wensch
huns levens was vervuld.
Het is alleen op den Fuji dat ik met eigen oogen het pelgrimswezen nauwkeurig
kon gadeslaan. Een eenigszins volledig beeld der Japansche bedevaarten zou moeten
aangevuld worden door de berichten van betrouwbare gidsen, van wie men behalve
L o w e l l en C h a m b e r l a i n , vooral M u r r a y zou dienen te hooren. Maar het zou
te veel van het geduld mijner lezers gevergd zijn hen aan de hand van genoemde
auteurs in gedachten rond te leiden door de Shintō, Ryōbu en Buddhistische
heiligdommen in alle steden van Japan, vooral omdat zij zoodoende toch slechts
eenige schakels zouden te zien krijgen van den langen keten van pelgrimsoorden,
die de noordelijke provincies ('t eiland Yczo niet meegerekend) met het uiterste
Zuiden verbindt. Een schier niet te tellen menigte kleinere tempels trekken, zij het
niet de bewoners van het geheele land, dan toch die hunner naaste omgeving toch
zich.
Nu rest ons slechts één vraag. Wat te denken van de tegenwoordig onder de
vreemdelingen zoo algemeen verspreide bewering, dat het Japansche volk geen
godsdienst heeft? Is dit waarheid of is het weer een van de vele onwaarheden, gevloeid
uit de pen van globe-trotters en andere lieden, die zonder eenige kennis van zaken
Japan en zijne bewoners beoordeelen? Is het een op feiten gegronde bewering of een
los daarheen geworpen hypothese, opgevan-
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gen door anderen en tot in 't oneindige nagebauwd? De feiten spreken. Over een
volk, dat met zulk een vertrouwen in de goden, Buddha's Bodhisattva's en heiligen
bezield, geen inspanning ontziet om hunne bescherming deelachtig te worden, kan
men toch waarlijk zulk een oordeel niet vellen. Verwarren de lieden, die den Japanners
allen godsdienst ontzeggen, soms geloof met dogma? Want dogma kent de Japanner
niet, evenmin als de Chinees. Kenden zij het, dan ware het mengsel van godsdiensten,
zooals het bij beide volken voorkomt, eenvoudig onmogelijk. Alleen waar dogma
ontbreekt, is plaats voor zulk een onderlinge verdraagzaamheid.
Maar daaruit mogen we toch niet de gevolgtrekking maken, dat het dezen volkeren
geheel ontbreekt aan geloof in en vertrouwen op hunne goden. Het is waar, de hoogere
klassen der Japanners beroemen er zich tegenwoordig op, volmaakt tevreden te zijn
met een philosophische wereldbeschouwing zonder godsdienstig gevoel. Laat dit,
wat de mannen betreft, werkelijk het geval zijn; op de vrouwen is het, naar mijn vaste
overtuiging, niet van toepassing. Als overal elders is ook hier de vrouw veel meer
tot vroomheid geneigd en veel meer aan 't oude geloof gehecht dan de man, en wat
voor dezen een leege vorm is geworden, is nog vol gloed en leven voor haar. Voor
de vrouw hebben de goden van de kami-dana (Shintō-huisaltaar) en de zielentabletten
der gestorvenen op de butsu-dan (Buddhistisch huisaltaar) hunne oude heiligheid
behouden, en haar geloof in de beschermende wondermacht der amuletten is nog
ongeschokt. Want voor de philosophische onverschilligheid van den man is zij nog
veel te eenvoudig; haar geest verheft zich nog niet in trotsche minachting boven het
geloof harer vaderen.
Het gemis van godsdienst is dus bij de hoogere standen alleen onder de mannen
te vinden. Maar bij de lagere standen leven zoowel Shintō als Buddhisme in 't gemoed
van mannen en vrouwen beiden. Zij zijn even weinig beroerd door de philosophie,
die heden ten dage den geest der beschaafde Japanners heeft doordrongen, als zij het
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werden door de leer van C o n f u c i u s , toen deze in de 17de eeuw een groote vlucht
nam onder de voornaamsten van Japan. Zij nemen met het zelfde geloof als hunne
voorvaderen den pelgrimsstaf op, en bezoeken de oude heiligdommen met hetzelfde
vertrouwen in de macht der goden. Geen weg is hun te lang, geen berg te steil, om
zich hunne bescherming te verzekeren. Men moge beweren wat men wil, de pelgrims
zijn daar als zichtbare bewijzen, dat Shintō leeft en B u d d h a 's leer nog krachtig is.
Tōkyō, 1907.
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Het sprookje van de booze fee
Door Jacqueline E. van der Waals.
Hand in hand stonden ze bij de wieg van hun eerstgeborene.
De koningin had de kanten wiegegordijntjes ter zijde geslagen en volgde met
teedere belangstelling het hulpeloos bewegen der kleine magere knuistjes, het
smakkend zoeken van het open, nog ongevormde zuigmondje naar den lauwen,
zoeten stroom van wellust, die soms bij het openen der lipjes het keeltje was komen
binnenstroomen.
‘Kindje? Lieveling?’ vroeg de koningin.
Lang had God haar op een kindje laten wachten, jaren lang, en haar hart en het
hart van het volk was moede geworden van het wenschen, gekrenkt door uitgestelde
hoop....
Maar daar was het nu toch eindelijk gekomen, het lieve, kleine prinsesje, en daar
lag het in haar wiegje en de koning en de koningin keken er naar, en ze waren er toch
zoo innig gelukkig mee, dat ze zelfs voor God niet zouden hebben willen erkennen,
dat ze - nu ja, dat ze toch nog misschien iets liever een zoon zouden hebben gehad.
De koningin stak haar blank vingertje naar het kinderhandje uit - en het kleine
gemarmerde vuistje omknelde het vast.
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‘Kindje?’ vroeg de koningin verrukt.
De koning keek neer op de even gebogen gestalte, op het nog bleeke, fijne, blonde
hoofdje van zijn vrouw.
‘God is goed.’ antwoordde hij dankbaar.
Van het voorplein klom het verwarde gerucht van een groote volksmenigte naar
boven, gonzend drong het door tot in de zalen van het koninklijk paleis.
De koningin hief het hoofd omhoog, ze luisterde, ze glimlachte.
‘Hoor....’ zei ze. ‘Ze zouden het ook zoo graag eens eventjes willen zien.... Zal ik
even?....’
Ze had het prinsesje al uit haar gouden wiegje genomen en trad er mee naar het
raam.
Buiten stond het volk. Een groot veld van menschenaangezichten, geduldig
opgeheven naar het koninklijk paleis, de oogen verlangend gericht op het venster,
waar de koningin verschijnen ging.
Plotseling openden zich alle monden tot een luid, langaangehouden, golvend
gejuich. Het effen veld werd tot een onrustig bewogen massa. Armen, hoeden, petten,
zakdoeken zwaaiden en wuifden in heftige, wilde warreling boven de hoofden heen
en weer.
De vrouw aan het venster hief haar kindje hooger. Daar glimlachten alle monden
in juichende ontroering.
‘Mijn lieveling, mijn vreugde, mijn trots!’ jubelde een jonge vrouw in het zwart
en de tranen traden haar in de oogen. ‘God zegene haar,’ bad innig een oud moedertje.
‘God zegene haar en het kind.’
Het moet heerlijk zijn geweest, daar te staan juichen te midden dier menigte, daar
te staan juichen en lachen en bidden en schreien... Stil, het is misschien maar beter,
dat wij daar niet te veel aan denken... we zouden afgunstig kunnen worden op de
menschen van dat land.
Maar, o God, wat waren ze toch gelukkig, wat waren ze gelukkig! Ze verhieven
hun stem met zóó groote blijdschap, ze juichten met zóó groot gejuich, dat de klank
van hun vreugde tot van verre gehoord werd...
De booze fee hoorde die kreten, waar ze in eenzaam-
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heid rondliep door het groote bosch, en haar kleine, witte tandjes drukten zich vaster
in de volle, roode onderlip, en uit de raadselachtige diepten van haar groote
donkerblauwe oogen schoot een blik van haat en smart en medelijden en oneindig
verlangen.
‘De dwazen,’ sprak ze, ‘alsof de geboorte van een mensch reden was tot
verheuging.’
De booze fee was mooi. Ik wenschte wel, dat ze een leelijke oude tooverheks was,
rimpelig en gebogen, met kleine, stekende, roodgerande oogen en een venijnigen,
tandeloozen mond. O, hoe ik haar haten zou! Hoe ik het heerlijk zou vinden, haar
zóó te beschrijven, haar zóó het kwaad te vergelden, dat ze over de menschen van
dit ongelukkig land heeft gebracht...
De booze fee was mooi... Als iemand haar was tegen gekomen, zooals ze daar liep
te lichten door het bosch, in den gouden glans van het fraaie, golvende haar, en de
smettelooze reinheid van haar slepend feeëngewaad, en - niet gemeenzaam met feeën,
noch gewend de verschillende uitdrukking in feeëntrekken te bespieden - zijn oogen
had opgeheven tot dat mooie, lieve gezicht en geblikt had in die droeve oogen, vol
smachtend verlangen tot hem opgeheven... hij zou geen oogenblik gedacht hebben
aan iets kwaads, maar blijde en beschroomd zou hij zijn hand hebben gelegd in de
hare, in smeekende liefde tot hem uitgestrekt, zou hij een kus hebben gedrukt op dat
kleine roode mondje, dat zich hief tot zijn lippen, als het mondje van een bedroefd,
onschuldig kind.
De booze fee is mooi. Wees voorzichtig, gij, die de eenzaamheid lief hebt, als ik
voor wie het een genot is te dwalen door de stilte van het groote wond. Wees
voorzichtig, wacht u voor de booze fee, vertrouw haar niet... Veel kwaad heeft ze
gedaan, velen verlokte ze, niemand nog maakte ze gelukkig...
Het was stil in het bosch.
De bijl van den houthakker rustte en de vuren der kolenbranders waren verlaten.
Ook de kleine boschbessenkindertjes, die dagelijks hun mandjes kwamen volplukken
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van de boschbessenstruiken en met hun stemmetjes de leege stilte kwamen vullen,
hadden de vuile blauwe mondjes en handjes laten wasschen en waren met moeder
meegegaan naar de stad, waar de koning een feest gaf aan armen en rijken, aan kleinen
en grooten, - waar ook de feeën waren genoodigd - opdat ieder zich in de geboorte
van het prinsesje verblijden zou.
Het was stil in het rond, nu zelfs geen geruisch van feeënkleedjes bewoog langs
de paden, geen geluid van feeënlachjes klonk door het struikgewas.
De booze fee voelde die stilte om zich heen - en de klank van vreugde hoorde ze
heel van verre.
‘De dwaas,’ sprak ze, en haar wenkbrauwen trokken zich samen in angstige
dreiging, ‘de dwaas - hij weet niet, wat hij gedaan heeft.’
De koning was een best man, braaf en eerlijk en fatsoenlijk, maar hij was
voorzichtig, zóó voorzichtig, alsof hij de Voorzienigheid zelve had moeten zijn.
En de koning hield niet van de booze fee.
En daar had hij dan ook gelijk in. Want hij wist immers, hoeveel kwaad ze reeds
over zijn land en volk gebracht had. Hoe zíj het is, die den hagelslag brengt en den
storm, die juicht als de donderslagen dreunen door het woud, als de neerknetterende
bliksem de takken doet kraken en scheuren, de stammen doet splijten, die de rivieren
buiten hun oevers doet treden, en zich verheugt in het woeste geweld van het water,
als het stormloopt op dijken en muren en menschenwoningen.
De booze fee - ach, ze heeft de menschen wel lief, maar ze haat de menschenwereld
en het menschengedoe, en hun wijnbergen en aardappelvelden. Ze zou wel willen,
geloof ik, dat de menschen de aarde maar lieten, zooals ze was, vol ongerepte
bosschen en onontgonnen heiden. Want de menschen heeft ze lief, maar ze haat wat
de menschen liefhebben en ze heeft lief, wat de menschen haten en vreezen.
Den dood heeft ze lief boven het leven en de duisternis boven het licht.
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De koning was bang voor de booze fee.
‘We bezitten in ons koninkrijk maar twaalf gouden bordjes,’ had hij tot zijn eersten
minister gezegd. ‘We zullen dus ook maar twaalf van de dertien feeën kunnen
noodigen op ons feest.’
De minister daarop had een hoogst bedenkelijk gezicht getrokken.
‘Ja, maar... Uwe Majesteit...’ begon hij.
Maar de koning viel hem in de rede met een rustigen glimlach:
‘We kunnen er toch niet één laten eten van een gewoon zilveren bord? Het zou als
een beleediging kunnen worden opgevat.’
Neen, dat ging natuurlijk niet aan, moest de minister toestemmen, die veel voelde
voor etiquettevragen.
‘Nu dan?’ vroeg de koning aanmoedigend, toen de minister bleef aarzelen. ‘U
wou iets zeggen?’
‘De booze fee moet in ieder geval gevraagd worden,’ meende de minister. ‘De
boozen moet men te vriend houden.’
De goede koning hield niet van cynisme. Ook irriteerde het hem, dat zijn dienaar
hem juist dien raad gaf, dien hij niet van plan was op te volgen.
‘Zoo?’ vroeg hij misnoegd. ‘En verder? Wat was dan verder uw voorstel?’
De minister zweeg.
‘Als u verder niets te zeggen hebt, als uw oordeel over de zaak nog zóó weinig
gevormd is,’ meende de koning, ‘deed u beter eerst te luisteren, en dan pas te spreken.’
De minister boog het hoofd, en begon zwijgend te luisteren om daarna zijn oordeel
te kunnen vormen.
‘De goede feeën moeten in ieder geval gevraagd worden,’ betoogde de koning,
toen de minister zwijgen bleef. ‘Sinds menschenheugenis is de verhouding uitstekend
geweest tusschen het Hof en het Bosch,... dat moet zoo blijven... we hebben nooit
iets anders dan bewijzen van liefde en vriendelijkheid van de goede feeën ontvangen.
Ik
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zou niet gaarne één van haar verdriet willen doen... Bovendien het zou niet alleen
slecht, het zou erger, het zou dom zijn, één der goede feeën te beleedigen. Wat één
aangaat, weten ze dadelijk alle twaalf...’
‘Dàt geef ik toe’... begon de minister haastig.
‘Dat behoeft u me niet toe te geven,’ zei de koning hoog, geërgerd door zulk een
ontijdige interruptie. ‘Dat is een uitgemaakte zaak. Ze hangen als klissen aan elkaar,
ze nemen altijd elkaars partij, we zouden gevaar loopen dat ze allen wegbleven van
ons feest. Er zou een breuk ontstaan... De booze fee daarentegen staat alleen...’
‘Maar ze is machtig,’ begon de minister weer, ‘en lichtgeraakt en wraakzuchtig...’
‘Maar ze behoeft immers van de geheele zaak niets te hooren,’ sprak de koning
met kalme minachting, ‘wie zou het haar vertellen? Met niemand is ze intiem...’
Het gelaat van den minister klaarde op.
‘O...’ zei hij, ‘neen... als ze er niets van te weten komt, kan het natuurlijk ook geen
kwaad.’
‘Juist zoo,’ zei de koning tevreden. ‘Nu, dan draag ik de zaak dus aan u op. Zorg
dat alles in het diepste geheim geschiedt. U kunt het zóó voorstellen bijvoorbeeld,
alsof de komst der feeën een verrassing moest zijn, een aardigheid voor de gasten...’
De minister boog het hoofd en verliet het vertrek.
‘Denk er aan,’ zei hij tot den bode, dien hij de twaalf uitnoodigingsbrieven ter
hand stelde. ‘Denk er aan, dat het van het hoogste belang is, dat je iederen brief aan
de geadresseerde zelf in handen geeft. De koning is er op gesteld, dat alles een diep
geheim blijft. Je begrijpt,’ voegde hij er met een knipoogje bij, ‘op een feest... een
aardigheid... een verrassing voor de gasten.... en wacht.... Denk er aan, dat de booze
fee niet is genoodigd, laat zij vooral niets merken.
‘Ja wel, Excellentie,’ zei de bode, ‘laat u dat maar aan mij over, ik zal dat zaakje
wel eens vlug en handig voor u opknappen.’
Welgemoed begaf hij zich naar 't bosch.
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En daar had me nu die man in zijn koninklijk livrei dagen lang door het bosch
rondgeloerd en rondgeslopen als een jager die een zeldzaam wild betrappen wil, en,
dachten die menschen nu heusch, dat de booze fee niets van dat alles gemerkt zou
hebben, dat ze niet begreep, wat er gaande was? Dachten ze, dat ze niet wist, wat er
in den brief stond, waarvan de witte punt uit de zak van den gegalonneerden jas was
komen steken, noch, waarom de bode soms zoo verschrikt en schuldig en dan weer
zoo sluw geheimzinnig gekeken had bij het wegmoffelen van dien brief, zoo vaak
hij haar onverwacht ontmoet had? Waarom de feeëngesprekken bij haar nadering
zoo plotseling waren verstomd? En dachten ze, dat ze niet gezien had, hoe daareven
de feeën, zij, die immers altijd tezamen waren, nu één voor één, om geen argwaan
te wekken, het bosch verlaten hadden, en hoe ze elkaar nu opwachtten op den weg
naar de stad, om haar wenschen te gaan spreken over het koningskind, haar menschen
van deugd en macht, van geluk en schoonheid?....
Trotsch hief de fee het mooie, blonde hoofdje omhoog.
‘Menschelijke schoonheid?’ vroeg ze met een spottend lachje. ‘Menschenmacht?
Menschengeluk? Menschendeugd?’
Ze glimlachte bitter. ‘Ik zou een mensch willen zijn,’ sprak ze droef. ‘Alleen om
het mensch, dat ik zijn zou, te kunnen vernietigen.’
‘Alles wat is, is kwaad,’ sprak de booze fee.
Al het licht was uit haar groote, blauwe oogen geweken. Diep en donker waren
ze van medelijden en verlangen en liefde en smart.
‘Niets is goed, niets is gelukkig, niets is volkomen dan het niet-zijn.’
Plotseling gleed een vreemde uitdrukking van triomf over haar trekken, een zachte,
teedere vreugde begon in haar oogen te lichten.
‘Het arme kind,’ zei ze meelijdend, ‘het arme, lieve, kleine prinsesje... Ik moet
gaan, om haar mijn gave te brengen. Ik moet gaan...’
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En ze ging.
Lieve menschen, de fee moet krankzinnig zijn geweest, toen ze met zulk een gave
zich op weg begaf naar de feestelijke stad.
De avond begon te vallen en de stralen der ondergaande zon verguldden de gevels
en schitterden in de vensters. Alle huizen stonden daar geïllumineerd, van onderen
tot boven. Zelfs de dakvenstertjes schenen verlicht en het haantje van den toren stond
hoog in de lucht als een vreugdevlam te branden...
Het vreugdevuur weerkaatste in de oogen der booze fee en het kleine mondje
lachte triomfeerend...
Ze moet heusch krankzinnig zijn geweest. Welk verstandig wezen zou op zulk
een dag van licht en algemeene vreugde het doodvonnis durven spreken over de hoop
en de vreugde van geheel een volk - en dan nog denken goed te doen, en dan nog
zich verbeelden de eenige wijze te zijn in een wereld van dwazen?...
Ze liep door de straten der stad en sommige menschen, die haar daar zagen gaan,
in den glorieschijn der ondergaande zon hielden haar voor Eén, hooger dan de feeën,
voor een Engel des lichts, gezonden door God. Men juichte haar toe, waar ze ging.
Ze glimlachte droevig. ‘Als je wist, wat ik je brengen kom...’ dacht ze. ‘Je zult
me haten straks, straks zul je mij vloeken.’
Maar ze boog het hoofd niet in schuldbesef, noch wankelde in haar voornemen ze verhaastte slechts even haar tred. Ze kwam aan de poort van het paleis, en de
poortwachter liet haar binnen; ze ging door de gangen, en wijd wierpen de lakeien
de deuren open, waar ze naderde; ze trad de feestzaal binnen - eerbiedig traden de
gasten ter zijde en openden haar een weg.
De koning, die haar van verre zag komen, werd bleek als de dood. Maar de feeën
stonden om het wiegje geschaard en spraken haar wenschen.
Deugd gaven ze aan het kindje, en schoonheid en liefde en verstand en gezondheid
en blijdschap en lieftallig-
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heid en macht en rijkdom en verbeeldingskracht en gevoel.
De booze fee stond in haar midden.
‘Den dood geef ik haar,’ sprak ze rustig. ‘Ik ben te laat om haar mijn beste gave
te geven. Ze zal eerst van alle andere gaven moeten genieten eer ze de mijne smaken
mag. Maar dan, dan op haar zeventienden verjaardag zal ze zich wonden aan een
spinnewiel en... sterven.’
Niets bewoog in de zaal - de koningin had zich met een kreet over het wiegje
geworpen, de koning stond onbewegelijk, de oogen vol ontzetting. De gasten keken
den koning vragend aan, niet begrijpend. Was het een vertooning? Was het
werkelijkheid?
‘En sterven...’ Ze herhaalden het woord zachtjes in zichzelve - toen begonnen ze
het langzaam aan te verstaan. De achtersten begonnen op te dringen naar voren als
wilden ze haar te lijf, een stroom van haat en angst en afschuw golfde uit aller oogen
op haar aan.
‘Doodt haar, grijpt haar?’ begonnen ze te roepen.
De voorsten weken angstig terug.
‘Vervloekt haar!’ eischten ze van de feeën.
Maar dezen stonden machteloos, niets vermochten ze tegen een eenmaal
uitgesproken feeënwensch.
Toen trad de dertiende naar voren, zij, die haar wensch nog niet gesproken had.
‘Niet vernietigen, slechts verzachten kan ik het vonnis,’ sprak ze droef. ‘Honderd
jaar moet de slaap duren, dien ik tegenover den dood stellen kan...’
De booze fee onderwijl had de zaal verlaten, veilig door de angst en den afschuw,
dien ze verspreidde.
‘De dwazen,’ sprak ze en haar lippen trilden van verlangen. ‘Alles vinden ze beter
dan den dood, zelfs een honderdjarige slaap en het ontwaken daaruit... hier op aarde...’
En nu, zal ik nu nog vertellen, hoe alles, wat de feeën wenschten, in vervulling ging?
Hoe de koning, in zijn voorzichtigheid - de dwaas - alle spinnewielen in zijn
koninkrijk verbranden deed, zoodat het prinsesje, niet
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kennende, waarvoor ze zich te wachten had, zich wondde aan het ééne, dat bij toeval
bewaard bleef? En hoe ze insliep en met haar het geheele paleis en hoe de prins haar
wekken kwam met zijn kus?...
Ach dood en leven en liefde en huwelijk van menschenkinderen, het zijn alles wel
zeer belangwekkende zaken maar op dit oogenblik voel ik daar slechts matige
belangstelling voor. Mijn gedachten immers zijn bij de booze fee, en bij haar daad,
en bij hetgeen haar tot die daad heeft gedreven...
Dit was het sprookje van de booze fee - over de Schoone Slaapster in het Bosch
mogen anderen vertellen.
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Verzen
Van U.E.V.
Die mijns harten vrede zijt....
Naar Th. à Kerneis.
Die mijns harten vrede zijt,
En de eenig ware ruste,
Reine bron van klare lusten,
Zuivre zon van zaligheid Laat mij willen en niet willen,
Wat Gij wilt en niet en wilt,
Blijde gaande door het stille
Leven in uw vreê verstild.
Buiten U is niets dan strijd,
Niets dan moeiten, niets dan zorgen Laat mij, in Uw rust geborgen,
Slapen gaan in eeuwigheid.
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De herdersfluit.
Eens ging ik langs het lage riet,
Dat ruischen kan en anders niet,
Toen, langs mijn pad, een herder kwam,
Die één van deze halmen nam,
En dien besnoeide en besneed,
En maakte tot zijn dienst gereed.
Door dit gekorven rietje, dat
Als dood hij in zijn handen had,
Dien stemmeloozen stengel zond
Hij straks den adem van zijn mond,
En, als hij blies, zoo zong het riet,
En, als hij zweeg, verstomde 't lied;
De zoete, pas ontwaakte stem
Bestond en leefde slechts door hem.
Zoo gaf ik gaarne wensch en wil
In 's Heeren hand en hield mij stil.
Zoo dan, als door een rieten fluit,
Bij zwijgend eigen stemgeluid,
Gods adem door mij henen blies,
Bij groote winst hoe kleen verlies!
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Silhouetten.
In het toevend licht, dat later
Dan de zonne blijft
Wijlen bij het stille water,
Waar ons bootje drijft,
Schuiven zwart en zonder zwaarte,
Fijn gelijnd en strak,
Fietsertjes voorbij de klaarte
Van het hemelvlak
Hunne fijne silhouetjes,
Schaduwen gelijk,
Zeer geleidelijk en netjes
Langs den Amsteldijk.
Met gestadig beenbewegen
Gaan ze fijn en stil,
Na elkaar, elkander tegen,
Ieder naar zijn wil.
Komen twee elkaar te ontmoeten,
Glijden ze meteen,
Zonder botsen, zonder groeten
Door elkander heen.
Wordt het donker, wordt het later,
Met gebogen rug,
Gaan ze haastig langs het water
Naar de stad terug.
En ze voegen bij de sterren,
Aan de lucht geplaatst,
Nog een lichtje, dat van verre
Over 't water kaatst.
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Onze leestafel.
Onze doode weermiddelen, door Luitenant-Generaal W.K.L. v a n
H e l d e n . 's-Gravenhage, W.P. van S t o c k u m & Z o o n .
In deze brochure betoogt de schrijver, dat, voor onze landsverdediging, de stelling
van Amsterdam niet het voornaamste is. Wij zullen, zoo betoogt hij, niet licht
aangevallen worden; wèl loopen wij groot gevaar, in een oorlog tusschen machtige
naburen betrokken te worden wanneer wij er niet deugdelijk op zijn ingericht, onze
onzijdigheid te handhaven tegen ieder die haar zoude willen schenden.
Daartoe is allereerst noodig, krachtige verdediging onzer kusten, en aanleg van
verdedigingsmiddelen bij spoorwegbruggen en rivierovergangen in het Oosten en
Zuiden.
Een en ander schijnt ons zeer der overweging waard!
Het vlugschrift van Generaal v a n H e l d e n handelt, zooals uit den titel blijkt,
in hoofdzaak over de ‘doode weermiddelen,’ die tot steun van de ‘levende
strijdkrachten’ onmisbaar moeten worden geacht. Doch hieruit is, natuurlijk, niet af
te leiden dat een deskundige als hij de laatste niet bovenaan stellen zou. In de
slotbladzijden van zijn geschrift worden daaraan eenige beschouwingen gewijd. Wij
staan daarbij niet stil, omdat de aankondiging van een ander werk beter gelegenheid
geeft, op de eischen te wijzen welke aan een leger moeten worden gesteld.
De titel van dat - door het Institut Solvay te Brussel - uitgegeven boekje luidt:
Ce que l'armée peut être pour la nation, par le lieut.- adj. de l'état'-major
A. F a s t r e z . Bruxelles et Leipzig, M i s c h & T h r o n .
Wie zich, na al het getob van de laatste jaren, eenigermate rekenschap wil geven
van evenbedoelde eischen, verzuime niet van dit werk kennis te nemen; het heeft
ook voor ons, Nederlanders, groote waarde.
Het is toch wel zonderling, zoo schreef generaal v a n H e l d e n , dat men steeds
verkondigt: ‘wij zijn geen militaire natie,’ en toch
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verlangt dat een man bij ons die militaire eigenschappen verkrijge in een kort
tijdsbestek, terwijl daarvoor bij andere, wèl als militair te boek staande natiën 3 tot
6 maal zooveel tijd noodig wordt geacht.
De vraag is maar, zouden wij zeggen, welke eischen men stelt aan een geoefend
soldaat. Bedoelt men, dat deze slechts marcheeren en schieten behoeft te hebben
geleerd, - dan komt men in enkele maanden ver genoeg. Maar... nu leze men eens,
met de noodige aandacht, de beschouwingen van den heer F a s t r e z . Om in den
oorlog niet verre te kort te schieten, zoo leeren wij daar, wordt van den geoefenden
soldaat heel wat anders vereischt: initiatief... besluitvaardigheid... kameraadschap...
liefde voor het vaderland... doodsverachting... wat niet al meer!
Het spreekt van zelf: zulke soldaten vormt men niet in korten tijd.
Het boekje van luitenant F a s t r e z - 289 blz. - bevat ook in andere opzichten
belangrijke beschouwingen, o.a. van den invloed der militaire opvoeding op de
burgermaatschappij. Wij kunnen daarbij niet stilstaan, maar meenen wel de hoop te
mogen uitspreken dat het geschrift door velen, niet alleen door militairen, worde
gelezen. Men zal dan, gelooven wij, over menig punt anders gaan oordeelen; de
‘militaire quaestie’ kan niet door oppervlakkige redeneeringen worden opgelost.
E.B.K.
C.F. H a j e , De Oprechte Haarlemsche Courant en Michiel Adriaenz. de
Ruyter. Haarlem, J o h . E n s c h e d é e n Z o n e n , 1908.
De Haarlemsche Courant verraste hare trouwe lezers aangenaam door het herdrukken
van een groot aantal berichten over De Ruyter en zijn heldendaden, die voor twee
en een halve eeuw in hare toen reeds veelgelezen kolommen voorkwamen. De heer
H a j e verbond de berichten aan elkander door een samenhangenden tekst, die er de
waarde van in het licht stelt. Zoo vormde het boekje - ‘niet in den handel’ - waarin
later een en ander werd samengevoegd, werkelijk een aardige en belangrijke bron
voor de kennis van den grooten zeeheld, van zijne verrichtingen en van den indruk,
dien hij en zij op zijn tijdgenooten maakten; het zal zeker den bewerker van De
Ruyter's levensgeschiedenis goede diensten kunnen bewijzen. De schrijver van het
boekje geeft intusschen wel wat onbillijk schamper af op ‘de historieschrijvers, die
bepaald niet konden veronderstellen, dat een nieuwsblad, hoe oud dan ook, voor
historische doeleinden van waarde kon zijn.’ Is hij
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vergeten wat D e B o s c h K e m p e r , F r u i n en anderen dienaangaande hebben
geschreven? Zou hij meenen, dat S a u t i j n K l u i t 's voortreffelijke studiën voor
ons niet geschreven zijn? Heeft hij niet gelet op wat in de bronnenoverzichten achter
ieder der laatstverschenen deelen mijner Geschiedenis te lezen is? Intusschen, ik
geloof niet, dat het Historisch Genootschap - zooals hij hoopt - vooreerst tot het
bezorgen van nieuwe uitgaven van deze en dergelijke berichten zal overgaan. Het
zou groot gebrek aan kopy moeten krijgen, voor en aleer het zou beginnen aan het
herdrukken van alle oude couranten, voorzoover zij die berichten geven. Zelfs de
‘Oprechte’ alleen zou daarvoor te omvangrijke stof opleveren. Wie zoo iets voorstelt,
moet gerekend worden tot hen, die ‘alles wat in archieven steekt’ zouden willen
uitgeven - een ras van uitgevers, dat, vrees ik, zijn beste dagen gehad heeft. Maar,
met dat al, de heer H a j e heeft een aardige oorspronkelijke bijdrage tot de De
Ruyter-literatuur geleverd.
P.J.B.
Annuarium der Roomsch-Katholieke studenten in Nederland. Amsterdam,
Va n d e r Ve c h t , 1908.
Dat er onder de Roomsch-Katholieke studenten aan onze universiteiten hard en met
ernst gewerkt wordt, bewijst iedere jaargang van dezen almanak. Eene studie van
Dr. J o s . S c h r i j n e n te Roermond: Vergelijkende godsdienstwetenschap en
transcendentie van het Christendom, opent het boek. Daarop volgen de verslagen
van de werkzaamheden der studentenvereenigingen en van de gewone jaarlijksche
‘retraite’ te Warmond, waaraan velen ook thans deelnamen. Wat ons bij het
mengelwerk en in de genoemde verslagen bovenal treft, is het ernstige streven dezer
godsdienstig gestemde jongelui, wier werkzaamheid staat in het teeken van ‘nil
magnum nisi quod aeternum’. De beschrijver der Warmondsche dagen wijst op het
‘sociaal belang’ dezer bijeenkomsten, waar het ‘religieus motief’ den voorrang heeft.
Te Utrecht telde men bijna 100, te Leiden 40, te Amsterdam 160, te Groningen 13,
te Delft 70 leden, in het geheel dus bijna 400, wèl een bewijs van de sympathie, die
deze beweging bij de Roomsch-Katholieken vindt.
P.J.B.
S t a n o c . Levenstoestanden. Oorspronkelijke Roman. Utrecht. - A.W.
Bruna en Zoon.
Deze oorspronkelijke roman is een Haagsche. En waarom ook niet! 't Is immers zoo
gemakkelijk! Een meisjes-boudoirtje in
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zachte tinten; ‘tea’-drinkende freuletjes; een gemaakt sprekende cavalerie-officier;
praatjes over Scheveningen, Kurhaus, de Rotonde; ten slotte als toppunt van
‘Haagsch-heid’ een bal ten hove met een beschrijvinkje van het Paleis ... en hoe de
Koningin de zalen betreedt en hoe de buffetten worden bestormd. Is dit alles niet
hyper-Haagsch? Hoeveel geks er overigens wordt verteld, daar zal dan minder op
worden gelet. De freuletjes gedragen zich op een allertreurigste manier. Huwelijken
uit honger; vergedreven gecoquetteer met een musicus van het Kurhaus-orkest, die
zich verdrinkt; een Haagsch-Indische, die, vóór haar huwelijk reeds op haar dokter
verliefd, een braven ouden heer trouwt om hem onmiddellijk met dien dokter te
bedriegen... de heele geschiedenis eindigt met verstandsverbijstering, met een poging
om den door een beroerte getroffen ouden heer in een krankzinnigengesticht op te
sluiten enz. Ook Haagsch, al deze narigheid?
Het zou waarlijk geen moeite kosten uit dit boek allerlei trekjes aan te halen ten
bewijze dat de onbekende schrijver of schrijfster de omgeving, waarin dit stuk
Haagsch leven heet te spelen, niet kent; slag op slag stuit men op bijzonderheden,
die zoo heelemaal ‘er naast’ zijn en aantoonen dat geen kennis van het milieu de(n)
auteur leidde. Is het b.v. in ‘betere’ Haagsche kringen gebruik dat op den ‘jour’ van
mevrouw ook meneer aanwezig is? Ziedaar één kleinigheid uit vele, waaruit men
ziet dat wie deze bladzijden schreef niet zelf in die kringen verkeert, die kringen niet
kent noch ook de menschen en dus maar geput heeft uit een zeer levendige verbeelding
en zoo maar luk raak figuren geteekend heeft, verschrikkelijke figuren in zijde en
fluweel!
Doch voor vele lezers (en lezeressen!) zal dit boek over ‘Levenstoestanden’ iets
zijn waar ze aan smullen! Zoo eens onthuld te zien al dat gruwelijk zedenbederf, dat
lage en gemeene, op zijn best ijdele en leege van die zoo hoog-doende jonkers en
freules van het casino en van de hofbals! O ja zeker, vele eenvoudigen zullen dit
voor goede munt aannemen, al het onwaarschijnlijke, al het slordige voorbijziend
om maar te blijven staren op die chique monsterachtigheden. Proficiat!
H.S.
A s t r i d E h r e n c r o n - M ü l l e r . De Stille Dagen. Roman uit het Deensch
door B e t s y B a k k e r - N o r t . Geautoris. Uitg. Amersfoort. Va l k h o f f
en Co.
In de teekening van die ongelukkige laatste levensjaren, toen N i e l s I z a k , schilder
in het kleine Zweedsche kuststadje, al

Onze Eeuw. Jaargang 8

309
lang ervaren had dat zijn huwelijk met E l e n n a , het vroegere model, een rampzalige
vergissing geweest was, en toen hij bij de lieve, jonge E l i s a wel warme sympathie
vond voor zijn ongelukkig huwelijksleven, voor zijn naderende blindheid, zijn
tuberculose, maar niet die overgave van liefde, waarop hij nog gehoopt had, - in die
teekening heeft de schrijfster zeker wel van het beste gegeven dat ze geven kon: de
stemming, de teere, de in-droeve, de vaag-weemoedige stemming. Maar dit is dan
ook al; het is het zeer zuiver in den toon gehouden treurig relaas van een gemist
bestaan, dat eindigen gaat; de schildering van ‘de stille dagen’. N i e l s zegt het tot
E l i s a kort vóór zijn dood, als hij nog hoopt op haar liefdebetoon: ‘Ja, nu zijn de
stille dagen aangebroken, de stille, goede dagen; Allerzielen, de laatste dagen van
het jaar, als de pols van het leven niet meer klopt, maar slechts uitvloeit. Ze beslissen
niet meer over menschenlevens, ze deelen vreugde noch smart uit, ze worden slechts
geleefd. De spoelen voltooien het weefsel, dat reeds lang begonnen is, en de spoel
die verkeerd gegleden is of een valsche richting ingeslagen heeft, glijdt verder langs
de begonnen baan, in het zelfde spoor. Eens komen ze voor ons allen, de stille dagen,
als berouw en verdriet over verkeerden loop en scheeve richting uitgewischt zijn.
De stille dagen, allerzielen, als het lichaam niet meer is, maar slechts de ziel naar
teederheid verlangt’.
Ziedaar een proeve van deze zuivere stemmings-literatuur.
Wanneer we in den allereersten volzin op de allereerste bladzijde gelezen hebben
dat N i e l s I z a k kleuren mengde op een van de kleine ruitjes van het atelier (omdat
hij ze zoo tegen het licht het best van elkaar kon onderscheiden), - dan lijkt ons in
dat eerste, kleine trekje een karakteristiek van het heele boek gegeven: er zijn kleuren
op de ruitjes van het atelier; in fijne grisaille-tinten laat de schrijfster ons alles zien
en we krijgen daardoor wel den indruk van heel droeve dingen; wij geraken en blijven
daardoor wel in de stemming, .... maar we kunnen toch ook de gedachte niet van ons
afzetten dat we op zoo'n manier het leven door een gekleurd glas bekijken.
H.S
H e r m a n B a n g . Phedra. Naar het Deensch door D. L o g e m a n - v a n
d e r W i l l i g e n . Amsterdam. H.J.W. B e c h t 1906.
Wanneer dit boek (de vertaling dagteekent, gelijk men ziet, reeds van 1906) niet door
ons zoo spoedig besproken is als vroegere
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werken van denzelfden schrijver, dan ligt wellicht een der voornaamste gronden voor
dit uitstel wel hierin ... dat er niet zoo heel veel van te zeggen valt. Dit is zeker wel
niet B a n g op zijn best. Natuurlijk verloochent zich ook hier niet dit bijzondere van
dezen merkwaardigen auteur, die wat hij ons wil laten zien, zoo levendig ons voor
oogen stelt door die kleine trekjes, waarover hij zoo'n meesterschap bezit, door die
ongedwongen gesprekken, waarmee hij zijn figuren zoo uitmuntend weet te teekenen.
Maar overigens ... de titel zegt al wat ons hier te wachten staat. En die titel bedriegt
niet, evenmin als het aan R a c i n e 's treurspel ontleend motto:
Puisque Vénus le veut, de ce sang dóplorable
Je péris la dernière et la plus misérable.

De schrijver deelt ons eerst de voorgeschiedenis van ‘ce sang déplorable’ mee, hij
zet ‘de kleine E l l e n ’ in de lijst van haar geslacht om ons dan E l l e n als jong meisje
te schilderen, als de vrouw straks van den zestigjarigen graaf, tegenover wiens zoon
zij later de ‘Phedra’ zijn zal totdat zij, ondergaande als ‘la dernière et la plus
misérable’ van haar geslacht, door haar man feitelijk op het landgoed opgesloten ‘in
een steeds diepere morfinesluimering’ als voor onze oogen wegzinkt....
De schrijver - en hiervoor mag men hem dankbaar zijn - heeft, deze geschiedenis
vertellend in zijn lang uitgesponnen verhaal, zich er voor gewacht al te zeer de
pijnlijke, stuitende kanten daarvan in het licht te stellen. Maar overigens zien wij de
ongelukkige vrouw door haar aanleg en door al wat haar overkomt zóó voorbeschikt
tot dit rampzalig lot, dat de aanvankelijke belangstelling al spoedig verflauwt en we
in E l l e n weinig anders zien dan de ontaarde, die zich willig laat drijven waarheen
de stroom haar zal voeren, speelbal van ongelukkige omstandigheden, willoos object
in de handen van het lot... of van B a n g !
H.S.
Dagboek van een Rampzalige door V i c t o r i a d e B r e n n e s Amersfoort, J.J. S l o t h o u w e r .
Dit dagboek, dat ons door de gruwelijkheden die er in verteld worden zoo diep moest
aangrijpen, laat den lezer volkomen koud. Hoe komt dat? Hier vertelt V i c t o r i a
d e B r e n n e s in haar dagboek hoe zij als heel jong Haagsch meisje op
Oudejaarsavond ontdekt dat haar moeder... ‘fait la noce’ en haar aan een ouden heer
verkwanselen wil; hoe zij, onervaren kind, liefde gaat gevoe-
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len voor een der stamgasten van haar moeders gastvrije salons, hoe die man haar ten
val brengt en zij, het ouderlijk huis ontvluchtend en schrijvend op een Amsterdamsche
advertentie voor ‘juffrouw van gezelschap’, bij de zich noemende ‘mevrouw
D u r a n t e l ’ het avontuur van Klaasje Zevenster beleeft doch niet tijdig daaruit
wordt verlost, hoe ze daarna als kellnerin in een speelhol een tweede liefde voor
zekeren braven J a a p gaat koesteren, doch hem om zijn zelfs wil niet trouwen wil
en ten slotte zou ondergaan in armoede, prostitutie en drankmisbruik, als ze niet zich
in het Vondelpark verdronk.
Maar geen oogenblik doet al dit ontzettende, door het slachtoffer zelf verteld, ons
huiveren en dus is het boek jammerlijk mislukt. Neen, het is niet wel mogelijk de
dupe te zijn van deze zoo vreeselijk-tragisch bedoelde lotgevallen, want we zien
overal achter de ‘ik’, die deze bladzijden heet geschreven te hebben, den schrijver
staan die aan de touwtjes trekt en die vooraf besloten heeft dat de heldin rampzalig
zou worden, dus - tegen velerlei mogelijkheden, ja waarschijnlijkheden in - haar
willoos voortdrijft van het eene ongeluk naar het andere. En bovendien zegt
V i c t o r i a wel telkens dat ze zoo rampzalig is en vervloekt ze vaak genoeg haar
treurig bestaan, maar tegelijkertijd geeft ze door haar beschrijvingen van wat haar
wedervaart (en dat is niet gering!) nooit den indruk dat ze zelf de diepte van ellende
peilt, waarin ze steeds meer zinkt; integendeel deze ‘rampzalige’ kent veel meer
‘katzenjammer’ dan wroeging. En daardoor is het boek niet slechts als dagboek van
een rampzalige finaal mislukt, maar is het in hooge mate ergerlijk, omdat het onder
den schijn van ach en wee te roepen over zulk een lot van zulk een meisje eerder
haar val voorstelt als iets noodwendigs en haar bestaan als een leven, dat.... nu ja
natuurlijk ‘rampzalig’ is geworden, maar dan toch rampzalig buiten haar schuld! Om
't met een enkel woord te zeggen: dit ontzettende is zonder ernst beschreven.
H.S.
J o h a n n a v a n Wo u d e . Mijne levensherinneringen. - Haarlem.
V i n c e n t L o o s j e s . 1907.
Van de drie stukken, die deze bundel bevat, zal in aller oogen wel de tweede ‘uit het
dagboek van een preventief-gevangene’ wel de belangrijkste zijn, omdat ieder gevoelt
dat de schrijfster, beklaagd van een poging tot vergiftiging van haar man, hier iets
doorleefds, een uiterst pijnlijke levenservaring meedeelt. Men kan er verschillend
over denken of een vrouw, wie iets dergelijks over-

Onze Eeuw. Jaargang 8

312
komen is, ook al weet zij zich onschuldig, behoefte zal gevoelen aan het publiek te
gaan vertellen wat haar in de dagen van het voorloopig onderzoek is overkomen.
J o h a n n a v a n Wo u d e heeft dit alles willen wereldkundig maken; het zij zoo.
Maar de geheel onbevangen lezer zoekt in elk geval dan in die bladzijden iets dat hij
in dit verhaal niet vindt: de zelfbeperking, de matiging in de opsomming der
gewaarwordingen.... minder beuzelachtigheden, minder persoonlijkheden, minder
dat vervuld-zijn met het eigen ‘ik’ en - om het maar ronduit te zeggen - meer
waardigheid dan hij hier aantreft
H.S.
Brieven van F r e d e r i k v a n E e d e n . Fragmenten eener Briefwisseling
uit de jaren 1889-1899. Uitgegeven met toestemming van den schrijver
en met meerdere portretten versierd. M a a s e n v a n S u c h t e l e n .
Amsterdam. - Leipzig MCMVII.
‘Ik leef in het oogenblik en weet dat wel’. Als de briefschrijver het zelf niet zeide
(bl. 4), zou de lezer dezer brieven zichzelven de opmerking veroorloven: ‘deze man
leeft in het oogenblik,’ en erbij voegen: ‘hij leeft zich daarbij zoo sterk in, elk
oogenblik, in z'n natuurlijke en geestelijke omgeving, dat ons de éénheid van zijn
wezen dreigt te ontglippen.’ Gedateerd toch zijn deze brieven uit Madrid, Parijs,
Mynsheerenland, Londen, Noordwijk, Thüringen, Denton Manor, Engeland, Bussum,
Noorwegen, enz. en telkens laat ons de kunstenaar met één, twee woorden die
omgeving zóó zien alsof hij er altijd leefde. Er wordt in gesproken van L e w e s ,
Guyon, Beethoven, Maupassant, Eckhart, Emerson, Bach,
M o z l e y ( S e r m o n s ) enz. en daarbij regent het woorden van groot gevoel en
nog grooter wijsheid, zoodat de lezer gevoelt dat deze schrijver over alles iets
belangrijks kan zeggen, zelfs ook wel eens 'n grapje, zooals waar hij vertelt dat zijn
uitgever hem een bestelbriefje liet zien, waarop stond: ‘verzoeke 1 ex. van Ellen of
een liter smart.’
Welnu, wat wil men meer?
Meer zeker niet - minder zou hier meer zijn. Vooreerst is het cinematografische
van deze tafereeltjes, wijze gedachten, gevoelde opmerkingen in deze korte briefjes
vermoeiend. En daarbij: al die zeldzame openhartigheid over zichzelf en zijn gebreken,
al deze kwistige wijsheid en vroomheid zijn naïef, zeker zeldzaam-naïef - maar zijn
ze niet tegelijk aller-geraffineerdst? En was het niet meer als we inplaats van het
velerlei en afwisselend-mooie,
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twee, drie centrale gedachten eener sterke persoonlijkheid kregen? Zoodat - waartoe
deze premature uitgave? Toch niet uit vrees dat ze later onnoodig zou zijn?
Neen: laten we erkennen: v a n E e d e n heeft enkele heerlijke verzen geschreven,
verzen die zullen blijven leven zoolang onze taal zal gesproken worden - maar dat
is toch geen reden om allerlei briefjes van hem te moeten lezen, die hem doen kennen
zooals hij reeds lang en voldoende bekend was.
G.F.H.
Mr. L.H.J. L a m b e r t s H u r r e l b r i n c k . Misdadigerswereld.
Amersfoort. Va l k h o f f en C o .
Een vrij-belangrijk boek over een onbelangrijk onderwerp.
Want de misdadigerswereld is natuurlijk minder interessant dan die der behoorlijke
menschen - hoewel de mode het omgekeerde wil. Doch de mode is wat al te burgerlijk
en ouwe-jufferachtig in haar belangstelling voor moord, diefstal, brand en ongelukken.
Maar de schrijver heeft zich wel gewacht van ‘het stuivertje verwisselen in de
moraal’, en dus niet de misdadigers voorgesteld als helden overloopende van idealen
en deugden, zooals V i c t o r H u g o kon doen, en zoovelen zijner epigonen nog
doen.
Neen, misdaad noemt hij geen deugd, vindt het ook natuurlijk dat straf volgt op
misdaad - en heeft toch warm medelijden met de ongelukkigen, wier belangen hij
vaak met liefde bepleitte voor de rechtbank. Hij kent ze door en door, en daarom zijn
die eerste 55 bladzijden waarin hij een schets geeft ‘van het zieleleven en het werkelijk
leven dier verworpelingen’ hoogst interessant. Zoo ook die bladzijden over hun
bijgeloof en ongeloof, over de sympathie tusschen rechercheurs en misdadigers, over
hun vaderhaat en moederliefde (blz. 25, 27, 29, 31).
Dan teekent de schrijver in zeven schetsen verschillende misdadigers, gewone
dieven, recidivisten; maar ook deftige heeren, schuldig aan bedrieglijke bankbreuk,
valschheid in geschrifte enz., schetsen naar de natuur geteekend, als kunstwerk goede
photographie, niet veel meer.
Als hierbij de strafrechtstheorieën ter sprake komen vindt schr. die alle
onvoldoende. Gaarne onderschrijf ik wat hij inbrengt tegen de verbeterings-, de
afschrikkings-, de beveiligings (nl. voor het Rijk) -theorie. Doch, zou vóór de
vergeldingstheorie niet meer te zeggen zijn dan dat deze voldoening geeft aan het
beleedigd rechtsgevoel? (bl. 198). Is straf, als vergelding niet vooral ook handhaving
der normen door de wet aangegeven? Hij toch die de

Onze Eeuw. Jaargang 8

314
wet overtreedt, stelt zich eigenmachtig boven de wet, waaraan allen in eigen en aller
belang moeten gehoorzamen om de grootst mogelijke vrijheid te genieten. De straf
ontneemt den wetsovertreder zijn gëusurpeerde hoogheid, en dringt hem terug binnen
de normen, de perken, waarbinnen het menschelijk leven zich alleen vrij kan
ontwikkelen. Is het dus billijk met den schrijver de vergeldingstheorie te noemen ‘de
theorie der wrake’? Of is mijn vraag die van een onbevoegde?
G.F.H.
M a u r i t s U y l d e r t . Albert Verwey. M a a s en v a n S u c h t e l e n .
Amsterdam-Leipzig. MCMVIII.
Dit met warme bewondering geschreven opstel wil ons den dichter Ve r w e y naderbij
brengen.
Begint daartoe met hem te typeeren als den dichter der Verbeelding en maakt dit
duidelijk door hem te plaatsen tegenover B i l d e r d i j k en K l o o s , doch naast
P o t g i e t e r . ‘Bij B i l d e r d i j k en bij zijn jongeren zat ‘de gedachte’ voor .... De
poëzie ontstond bij K l o o s uit de aandoening ... Voor hem was 't Gevoel álles...
K l o o s ontbrak de praedispositie van den geest voor de goddelijke Idee. Maar deze
was de rijkdom van Ve r w e y . B i l d e r d i j k leefde van de gedachte, K l o o s van
de aandoenbaarheid, Ve r w e y van de verbeelding... K l o o s stond vreemd tegenover
P o t g i e t e r , zo vreemd als, ofschoon minder vijandig dan tegenover B i l d e r d i j k .
Ve r w e y haatte B i l d e r d i j k , maar had P o t g i e t e r lief als de grote Verbeelder,
de grootste Hollandse na Vo n d e l ’ (blz. 5-11).
Deze beweringen mogen eenzijdig zijn - vooreerst als getrokken uit te weinig
factoren, en ten tweede vergetende dat in poëzie gedachten, gevoel en verbeelding
elkaar steunen en niet uitsluiten - ze blijven geestrijk en zeer suggestief.
Doch licht zegt men dit niet van de uitwerking dier beweringen. Die ‘goddelijke
Idee’ waarvoor Ve r w e y oog heeft wordt ons alzoo beschreven: ‘De Geest is alom
en eeuwig en Zijne verschijning voor den mens is “Het leven der waarneembaarheid”
zowel als “Het Leven der Gedachte, der Ziel”. Zoo is God het Leven en is de eeuwige
Geest. En de mensengeest, de mensenziel is deel van dit Leven, zoals een regendrop
in wezen gelijk is aan geheel de bui, zo is de mensenziel in essentie gelijk aan God’
(bl. 74). Best, vinden we, best; maar we hebben het toch niet over een duitschen
pantheïst maar over een hollandschen dichter!!
En als men dan deze verzen lezende:
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En dan zeg ik: er zijn twee zaken
Waar men nooit aan denken zal:
Dat zijn God en de Dood, die maken
En breken ons en 't Al.
De Dood niet: want om te leven
Is 't leven ons geopenbaard
Zoo leef en 't zij u om 't even
Wat daarnà u de Dood verklaart,

dit zonder aarzelen noemt oer-ouwerwetsch sofisme, in vorm bedenkelijk
al-te-goedkoope rijmelarij naderend, doch den schr. hoort pleiten: ‘De dichter die
deze verzen zong kan zich gelukkig rekenen’, dan is het duidelijk dat hij zijn
bewonderden dichter daarmee geen dienst doet.
Ook niet als hij van het bekende, prachtige vers, door den even twintigjarigen
Ve r w e y gezongen:
Hoe streeft mijn vers, zwaar met gezwollen zeil,
Diep door de golven van mijn breed geluk,

de veel latere sterk aangelengde omwerking en uitdijing:
Zie hoe de zee golft om de rankgebogen boorden
van mijn vloot van gezang die naar den einder helt

gaat verdedigen als de schoonere, rijkere.
Jammer, want, als is ze hier niet volkomen gelukt, het blijft een schoone taak een
dichter zijnen lezers naderbij te brengen.
G.F.H.
J. P o t g i e t e r . Het Rijksmuseum. Met een voorwoord van A l b e r t
Ve r w e y . Met achttien illustraties. H.D. T j e e n k W i l l i n k & Z o o n
1907.
Geen onprofijtelijke gedachte is het geweest ter herdenking van P o t g i e t e r 's
honderdsten geboortedag (27 Juni 1908) een geïllustreerden herdruk van zijn
Rijksmuseum ons publiek in handen te geven; en niemand kon meer aanspraak doen
gelden deze uitgave te bezorgen dan A l b e r t Ve r w e y , wiens reeds vijf en twintig
jaren (zijn ‘Potgieters Florence’ dagteekent van 1883) onvermoeide, warme
bewondering voor P o t g i e t e r , dan tegelijk feestelijk kan herdacht worden, als een
klein jubileum in het groote.
Doch, zonder gekscheren, ook zonder jubileum-stemming blijft de gedurige
herlezing van het Rijksmuseum een genot, iets ‘dat deugd doet,’ zeggen de Vlamingen.
Ja, de manier van zeggen moge soms omslachtig, de ironische zetjes wat te veel
ingewikkeld,
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te raadselachtig zijn, het geheel wekt bewondering, dat ingehouden enthousiasme
over ons grootsch verleden nationale trots, die stille klacht over het slappe heden
moed en vreugde voor de toekomst. Dat P o t g i e t e r in 1844 - toen Holland zoo
aan den grond zat - zóó schreef, dat toont dat ook hij ‘Holland heeft gedragen onder
't hart’ En dat hij in den bloeitijd der Hollandsche ‘blijgeestigheid’ met zijn forsoh,
stoer proza aandacht eischte ‘niet zoozeer (voor) de kunst, - dan had hij zeker niet
allereerst de portretten bezichtigd - maar (voor) de levens van een aantal helden,
helden van geloof, daad en dichten’ (Ve r w e y ) blijft zijn onvergankelijke eer. En
juist door zijn bezieling waarmede hij schreef werd het Rijksmuseum zoo'n bezielend
kunstwerk. ‘Men zal steeds vermelden dat in het tweede kwart der 19e eeuw in
Nederland waarschijnlijk geen beter stuk proza is geschreven dan zijn Rijksmuseum
in Amsterdam’ erkende een der redacteuren van dit tijdschrift C h . d e l a
S a u s s a y e (Onze eeuw 1903 bl 404), een volmondige erkenning, meer waard dan
menige opgecommandeerde bewondering, omdat ze op menig punt reageerde tegen
een mode-bewondering.
Zoo kan dus waarlijk dit juweel van nationaal proza alle Nederlanders den 27en
Juni 1908 vereenigen tot een dankbare herdenking van P o t g i e t e r . Tot een
herdenking - met groote instemming citeer ik dit uit Ve r w e y 's voortreffelijke
voorrede - tot een herdenking ‘in stilte, hopen we.’
G.F.H.
S a r a B o u t e r s e . Het Jonkertje. Amsterdam. S c h e l t e n s en G i l t a y .
Drie schetsen, alle drie uitvoerig met veel gevoel verteld, alle drie in-weemoedig,
en alle drie zonder - neen, zonder slot of zin, kan men niet zeggen, maar wel: zonder
slot.
Want Het Jonkertje, een fijngevoelig moederskindje, en wanhopig bedroefd dat
zijn ietwat grove vader reeds een jaar na den dood zijner moeder gaat hertrouwen,
slaat in drift zijn vader een blauw oog, omdat deze een feest aanricht op den datum
dat zijn eerste vrouw verjaarde, vlucht dan 't huis uit, zwerft den nacht over straat,
wordt door zijn goeden voogd met zijn vader verzoend en door zijn voogd
meegenomen naar diens huis, en dan.... dan is het uit.
Levens, die elkaar voorbij gaan vertelt van P a u l B e r g s m a die als student
zedeloos leefde, toen verliefd werd op H a n n i e B e e k m a n , doch haar 's avonds
met een vreemde vrouw aan den arm tegenkomt en haar niet durft vragen. Jaren later
ontmoet hij

Onze Eeuw. Jaargang 8

317
H a n n i e weer, vraagt haar, biecht haar zijn leven - doch haar liefde vergeeft hem;
ze worden verloofd, maar hij ziet nu dat zij te idealistisch is, zij niet voor elkaar
passen ... en het engagement is uit.
Zieke is H e n d r i k H e l m e r s , zoon van een aannemer die ten koste van veel
opoffering H e n d r i k liet studeeren, welke zich echter vlak voor zijn doctoraal
overwerkt en zenuwziek wordt, reeds twee jaar lang. H e l m e r s ' zwager, die al dat
studeeren larie vindt, biedt H e n d r i k een goede positie aan op zijn sigarenfabriek;
H e l m e r s wil dat aanbod aannemen, zijn vrouw niet, H e n d r i k nog minder.
Voortdurend getob - eindelijk hakt de dokter den knoop door en beduidt H e n d r i k
dat hij oom's voorstel dankbaar moet aanvaarden - en juist als H e n d r i k daartoe
eindelijk komt... is het uit.
Was nu de taal zoo beeldrijk en fijn uitgewerkt dat wij daardoor het onbelangrijke
van elk verhaald geval vergaten - doch neen, hoe vlot, hoe gevoelig ook verteld,
alledaagsch blijft ons zulk een tranche de vie, en dat ze genomen is uit den treurigen
kant des levens ontneemt haar de alledaagschheid niet.
G.F.H.
S e l m a L a g e r l ö f . Oud en Nieuw. Naar het Zweedsch door
M a r g a r e t h a M e y b o o m . Amsterdam. H.J.W. B e c h t 1907.
Wat blijft zij toch altijd zich-zelve, S e l m a L a g e r l ö f !
Altijd zielschokkende, hoogst-dramatische gebeurtenissen, verteld als alledaagsche
voorvallen. In korte zinnetjes verbazend veel gecomprimeerd gevoel, zich uitend in
een gedachte die ieder verstaat. ‘Vreeselijk is het toch, dat er zooveel in het leven
is, dat sterker is dan wij’ blz. 70). Zoo iets wordt niet beredeneerd, alsof twijfel er
aan mogelijk ware, het wordt eenvoudig geponeerd als onomstootelijke waarheid.
In zulke korte zinnetjes legt ze weemoed, ironie, humor, wijsheid, vooral wijsheid en alles in den superlatief, terwijl het woord nooit boven den positief uitgaat. En
hiervoor plundert ze de heele wereld leeg, brengt ons nu onder tegenwoordige
werkstakers, dan in de Middeleeuwen, nu in een roomsche dan in een protestantsche
kerk, onbezorgd om couleur locale, hoezeer ze die wel kent, altijd bezield door een
groote overtuiging dat er niets hooger is dan 's menschen wil en niets ontzagwekkender
dan de Hoogere Machten die hem leiden. En met ongebreidelde fantasie vertelt ze
dan 't meest fantastische eenvoudig-weg als de meest reëele feiten.
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En altijd herinnert me dat de oud-Noorsche sagen met die mannen van ijzigen wil
en gloeiende hartstochten even fel tegenover elkaar staande als bijna zonlooze
scandinavische winterdag en bijna nachtlooze zomerdag. Ongetwijfeld is zij een
herleefde sage-vertelster.
Zoo blijft ze onnavolgbaar. Hoewel - die korte zinnetjes, met veel gecomprimeerd
gevoel, veel gedachten, veel wijsheid, is het niet gemakkelijker, mooier en beter dan
die vervelende, moeilijke woordkunst? 't Schijnt zoo. Maar wie, in de begeerte ook
eens een boek te schrijven, haar manier naäapt geeft opzichtig-leelijk werk, en
daarmede het bewijs van S e l m a L a g e r l ö f 's sterk talent. Want dat zijn de sterkste
talenten, waarvan ieder denkt: zoo kan ik het ook wel, en bij wien ieder navolger
blijkt een belachelijk stumper.
G.F.H.
J a n v a n d e r M o e r . De Kaarthoeve. Amsterdam. H.J.W. B e c h t
1907.
Wel spoedig na zijn Maria Vermeere komt de schrijver ons thans De Kaarthoeve
aanbieden, dat hij nog met veel meer recht dan het vorige Een verhaal uit het
Zeeuwsche dorpsleven kan noemen.
In Maria Vermeere toch voeren we immers over de Zeeuwsche stroomen vaak,
wel heelemaal tot Rotterdam toe, doch in De Kaarthoeve komen we niet uit den
vetten Zeeuwschen polder, waarin deze mooie doening van den weduwnaar R e i n
Wa l v l o t ligt. En 't voornaamste wat we vernemen is of deze nu zal hertrouwen
met zijn huishoudster L i e s b e t h , een jonge knappe weduwe, dan wel of zijn
buurman J a n D o k k e r s haar zal nemen; want D o k k e r s ' vrouw lijdt aan een
ongeneeslijke ziekte en vroeger heeft hij wel met L i e s b e t h gevrijd. Enfin, we
hooren eindelijk dat D o k k e r s L i e s b e t h neemt, maar wat ons betreft Wa l v l o t
had ze ook wel mogen hebben. 't Is oud lood om oud ijzer. Want het zijn allemaal
wat men noemt ‘beste’ menschen; ze gaan braaf naar de kerk, braaf naar de kermis;
zijn te goedmoedig en te vervelend om kwaad uit te halen; en weten eigenlijk niet
wat 't belangrijkste is: òf dat Wa l v l o t 's stier Ramses dan wel dat D o k k e r 's stier
Simson den eersten prijs op de tentoonstelling zal halen, òf wie van beiden met
L i e s b e t h zal gaan trouwen.
Nu, ik geloof dat de schrijver zijn luidjes heel goed getypeerd heeft; zoo zijn ze
wel, die goed-ronde Zeeuwen; best en braaf en alledaagsch, onbeschrijfelijk
alledaagsch. Maar waarom onze aandacht voor hen gevraagd? Wil dat de schrijver
nog eens een keer
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doen - hij heeft er ongetwijfeld het talent toe - laat hij dan eens wat dieper tasten in
't menschelijk gemoed, laat zijn taal dan ook eens wat meer zijn dan dat
cinematografische weergeven van erg-alledaagsche dingen.
G.F.H.
P e d r o A. D e A l a r c ó n . De Steek. Uit 't Spaansch door A d è l e J.
G o d o y . M e i n d e r t B o o g a e r d t J u n Rotterdam.
'n Spaansche vertelling is er natuurlijk eene van D o n J u a n ; en De Steek is dan
onovertreffelijk-Spaansch.
Het mooiste, bekoorlijkste en bewonderingswaardigste werk, ooit door God
geschapen, is dus een mooie, lieve vrouw, waaraan dus eerwaarde, geleerde,
heldhaftige en machtige heeren allen hunne hulde bewijzen.
In dit geval ‘droeg dit werk de naam van juffrouw F r a s q u i t a ,’ en zoo zien we
dus alle steekdragende heeren van het provinciestadje met laat-achttiend'-eeuwsche
courtoisie huldigings-visites afleggen bij F r a n s q u i t a , de eerbare kinderlooze
vrouw van oom L u c a s , den molenaar, in wiens verandah men zulke heerlijke
druiven kan eten. Alleen ‘de steek’ bij uitnemendheid van het stadje, de leelijke,
uiterlijk wat op oom L u c a s gelijkende Gouverneur, de C o r r e g i d o r , gehuwd
met de mooie Dona M e r c e d e s koestert oneerbare bedoelingen. Met gemeene list
en machtsmisbruik tracht hij haar in zijn macht te krijgen, maar komt van een koude
reis thuis! Allergrappigst!
En in zes-en-dertig tafereeltjes, van ieder door elkaar vijf bladzijden groot, wordt
dit met een allegro con brio, gezonden humor, breede historiekennis, voortreffelijke
portret- en typeerkunst verteld, dat men verwonderd, versteld staat van zulk een
luchtige en toch krachtige, vluchtige en toch ware kunst.
G.F.H.
Liederen van G i z a R i t s c h l . Amsterdam. 1907. - W. Ve r s l u y s .
Diep getroffen te worden door de verzen en liederen van G i z a R i t s c h l is wellicht
- indien de ontroering echt is en niet het gevolg van een onrustigen recensentenangst
om zich door miskenning van verscholen schoon te blameeren - diep geroerd te
worden door deze poëzie, is misschien in vele gevallen een bewijs van eigen
poëtischen aanleg. Ik kan mij voorstellen, dat een dichterlijk lezer, wanneer hij onder
het bladeren in dezen bundel den gedempten trommelslag hoort van dezen aanhef
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Op en neer, heen en weer zie ik mijn voeten gaan,
Dan in eens weer rustig en stille staan,

of de hooge viooltonen van regels als deze:
Eens danste ik in een Csárda
Op de Puezta te Hortobágy,

op de cadence van deze rijmen voortmijmert, en luisterend naar de Aeolusharp zijner
eigene dichterziel over de verdere regels van G i z a 's lied heentuurt. Dan ziet hij het
land van haar verlangen, en zegt aan het eind: G i z a R i t s c h l heeft een schoon
gedicht gemaakt.
In zoover is deze schrijfster zeer zeker dichteres. Zij is - zelfs voor ons, niet
poëtisch-scheppende lezers - vooral in den aanhef harer gedichten niet zelden
suggestief. Maar overigens moet ik althans erkennen, dat in mijne aarzeling of ik
hare verzen kinderlijk of kinderachtig, zuiver-naïef of onbeholpen moet noemen, de
beslissing meestal in den laatsten zin uitvalt. Wanneer ik een versje lees als het
volgende:
Mijn lief duifje laat u pakken
En kom naar mij toe,
Schuil niet langer in de takken
Ik ben het wachten moe,
Ik hoor steeds roepen koekeroekoe!
Gij stout duifje van mij,
Kom liever naar mij toe,
En maak mij blij

dan ontgaat mij die zangerigheid niet die G i z a R i t s c h l als aangeboren gave bezit,
maar het is mij onmogelijk daarin werkelijke dichterlijkheid te erkennen, zelfs al
wierd mij gezegd, dat ik het lied had op te vatten als een bede tot de vergeefs
aangeroepen Poëzy - eene allegorische wending die zeker niet volgens de bedoeling
der dichteres zou zijn.
K.K.
J a c q u e s P e r k . Gedichten. Zevende geheel volledige uitgave bezorgd
door W i l l e m K l o o s . Boekversiering van J.B. H e u k e l o m .
Amsterdam S.L. v a n L o o y . 1907.
De herdruk van dezen sonnetten-bundel, met Kloos' voor den vierden druk herziene
en omgewerkte Inleiding, en met eene zeer bekoorlijke bladversiering van
H e u k e l o m wordt hier - zonder verdere bespreking - aangekondigd, alleen om op
het verblijdende feit te wijzen dat sinds 1901 tot driemaal toe een nieuwe uitgave
van P e r k 's gedichten noodig is gebleken.
K.K.

Ida Westerman
Door Gerard van Eckeren.
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IV.
L e n a , na 't avondeten, had haar vlug even geholpen met omwasschen, terwijl haar
moeder de kleintjes naar bed bracht. Dat was iederen Maandagavond een gehurrie
met dien krans: eerst dat omwasschen, dan de kinderen, dan beneden de heele kamer
nog: alles klaarleggen, zorgen voor 't theewater... en dat alles in nog geen half uur
tijd, want ze kwamen vroeg. Waar was die wol van juffrouw P i e t e r s e nou weer,
ze had er gisteren een strengetje van gebruikt voor een zweep voor D o l f . Hè, jakkie,
daar ging die heele rommel naar beneden.
I d a stampvoette. Op haar teenen reikend voor de hooge kast, trok zij de hoog
opgetaste pakken wollen en katoenen lijfgoed naar zich toe; rits-rats alles maar door
elkaar op den grond. De zurig-rinsche geur van 't nieuwe goed omwalmde haar: die
Maandagavond-geur, die haar stikkend in de keel drong. Zij graaide maar luk-raak
het goed van den vloer en kletste het op de tafel; toen, zenuwig-gejaagd, nam zij een
stoel om boven op de plank te zoeken naar de wol van juffrouw P i e t e r s e . Hè waar zat die nou - ze wist toch zeker dat ze 'm weer op zijn plaats had neergelegd.
Daar werd al gebeld - zou je
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altijd zien als je wat laat was - dan kwamen zullie vroeg - net of ze 't deeën om je te
treiteren.
Maar 't scheen een klant te zijn, en ze had - de kluw wol nu eindelijk gevonden nog rustig tijd om den boel wat ordelijker op tafel te schikken: elk zijn eigen stapeltje
kleeren, 't kaartje met zijn naam bovenop. Toen ging ze voor de thee zorgen.
De eersten die kwamen waren juffrouw B o k h o r s t en J a a n t j e P o n t i e r - de
juffrouw klein, schriel menschje in vaal-zwart manteltje, het spitsig kinnetje en den
ronden haviksneus leepj es vooruit. Ze droeg zwart tricot handschoenen, met een
paar ‘luchtgaatjes’, zooals zij grapte, en een schurftig bontje om haar gelen hals. Ze
ontkleedde zich dadelijk, met groote bereddering; onderwijl gluurden haar donkere,
beweeglijke oogjes rond naar een stoel waar ze haar goed kon neerleggen.
J a a n P o n t i e r was een breede, forsche meid van bij de twintig. Ze zat vreemd
in haar bruin, te nauw jacquetje gedraaid, waarvan ze onverschillig nu de knoopen
losmaakte. J a a n was een lange lijs, éen stuk onverschilligheid al wat er aan zat.
Haar breede mond met dikke lippen trok altijd onverschillig naar den
linker-bovenhoek, als zat zij voortdurend met spijtigheid of minachting. Toch vonden
die haar kenden haar zoo kwaad niet; 't zat niet diep, maar 't was een beste meid.
Na die twee, stond de deur niet meer stil. Van uit de gang brachten ze hun gekakel
de kamer binnen mét veel kou en nattigheid van de straat. L e n a nam ze allen hun
mantels en hoeden af, droeg die dan naar de keuken om ze wat te drogen bij het vuur.
Bedrijvig schikte men zich om de tafel toen, ieder dadelijk bezig met het losmaken
en uitzoeken van zijn pak.
‘Ik heb m'n hemd niet, en een vrouwerok die niet van mij is... laat 's zien dan...
wat heb ik... da's een ... da's twee, nee, die rok is niet van mijn... is die ook van u
juffrouw P i e t e r s e ?... en heb u dan soms... mag 'k 's zien... effe maar kijken... ik
geloof...’
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Juffrouw S t e e n s m a boog zich ver opzij, juffrouw P i e t e r s e , die goeiig achteruit
leunde, haast van haar stoel dringend.
‘Laat 's zien... wacht... daar heb ik... ach nee... ik dacht...’
Juffrouw S t e e n s m a was erg bijziende. Haar kippige oogen van achter den stalen
bril fladderden over den witten hoop stukgoed; haar dorre vingers frutselden alles
dooreen. Tot D o r a E i k k e r s 't verlorene schaap haar van over de tafel overreikte;
't scheen door een vergissing bij haar stapel gekomen.
I d a had het druk met theeschenken, 't Nam al haar aandacht in beslag. Een gegons
van stemmen zoemde om haar heen, zonder dat zij hoorde wat er gezegd werd. Ze
had 't land aan die krans-avonden; ze hield niet van die ouwe juffrouwen; ze voelde
zich en die paar andere jonge meisjes die er bij waren verdrogen van saaiheid. Toch
had ze zich altijd opgedrongen dat het slecht en zondig was om zoo te denken: haar
onbekeerde hart, dat zich van 't arbeiden in Gods wijngaard wilde afwenden. 't Was
toch immers goed en nuttig wat ze deden: werken voor de zending. Waarom zag ze
dan altijd eerst het belachelijke van zulke avondjes - was het niet omdat ze haar
naasten niet lief kon hebben als zich zelve? En toch was dat het gebod van den Heer
Jezus geweest.
Als de thee dan eindelijk was rondgegeven en zijzelve ook gezeten, tusschen haar
moeder en J a a n t j e P o n t i e r , kwam het boek voor den dag en slonk het
stemgeroezel, de juffrouwen even zich verschikkend en zich breed-aan-dachtig
zettend om te luisteren. ‘Doornen op den levensweg’ heette het boek; men was het
begonnen op aanraden van juffrouw P i e t e r s e , die het te leen had van haar nicht,
eene juffrouw G i j z e l a a r uit Leerdam, en die nicht, die had het een ‘dierbaar’ boek
genoemd.
I d a vond het vreeselijk taai, en haar vader die het eens, na afloop van den krans,
toen de dames al weg waren, had vinden liggen en er een weinig in gebladerd had,
had
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bot-weg geoordeeld, hoe dit boek was om de menschen van het christendom te
vervreemden in plaats van ze er toe te bekeeren.
‘Da's geen blijde boodschap, da's een huilende boodschap,’ had hij gezegd.
‘Maar man....’ vermaande zacht de juffrouw.
Sedert had I d a zich niet meer geroepen gevoeld naar 't voorlezen te luisteren; zat
ze, al trekkend haar naald door 't stugge stukgoed, maar wat vaagjes voor zich heen
te droomen, op de zeurige cadans van de stem die las. Alleen als ze zelve moest
lezen, trachtte zij hare aandacht bij het boek te bepalen, dwong zij haar stem tot wat
warmte, wat geluid. Ze deed haar best, zoo goed mogelijk te lezen, evenals vroeger
op school; lette goed op de komma's en komma-punten die ze tegen kwam en trachtte
vooral ook geen woorden in te slikken. 't Was haar steeds een verlichting als haar
beurt voorbij was.
Vanavond las juffrouw B o k h o r s t , rettelend-snel, als een eentonige waterval, en I d a , nu zij met de thee voorloopig klaar was, liet zich glijden in haar lief,
zachttriest gedroom. Het was als een nevel van zoete bedwelming die zich om haar
sloot, haar afsloot van het werkelijke leven, haar bedde steeds weeker en inniger. Ze
gaf zich machteloos aan dat gedroom, zag de werkelijkheid nog schemeren daar
onder de lamp in 't hoekig beweeg der bleeke hoofden, - zij wist, hoe zij, aan 't
gedroom zich gevende, verloren was, als een drenkeling die in 't zachtbolle water
steeds dieper zinkt... maar ze kon geen wêerstand bieden, wilde geen weerstand
bieden ook, liet zich zinken, zinken, zalig-zacht, zalig-diep... Ze was in Rotterdam
bij J o h a n , op zijn kamer. Zij zat op zijn schoot en hij kuste haar. Met gesloten
oogen zat zij en voelde zijn warme lippen op haar wangen, haar mond. Zij streelde
zijn haren als zoo vaak zij gedaan had en zij luisterde met gesloten oogen naar zijn
stem, die sprak. Hoe ze nu nooit, nooit meer van hem weg mocht gaan, zijn kleintje,
nooit, nooit meer - hoe ze nu altijd, altijd bij hem blijven moest. Zoo eenzaam en
zoo alleen was hij geweest zonder haar in
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die vreemde, groote stad; telkens had hij gemeend dat zij komen zou, dat hij haar
zóo tegen zou komen op straat; dat hij haar vinden zou, als hij 's avonds thuis kwam
van zijn bureau... en telkens, telkens was hij teleurgesteld...
Hij sprak, met zijn hoofd liggend tegen haar borst, en haar vingers streelden zijn
haren. Toen, met een schok, was ze opeens in de werkelijkheid terug, zag de hoofden
om de tafel, hoorde de rettelende stem, die las. ‘Wij leggen onze tallooze zonden en
misdaden voor 't aangezicht des Heeren onzes Gods. De zon Zijns Heils verwarmt
onze koude, van Hem afgekeerde harten, zooals de zon aan den hemel een dorren
kouden wintertuin...’
De woorden gingen aan haar geest voorbij zonder dat zij ze hoorde - alleen dat
ééne woord: zonde... zonde... klonk als een graftoon in haar na. O 't was zonde, bittere
zonde voor God, zoo te denken als zij deed; als een gloeiende druppel van schaamte
voelde zij het nu gloeien op haar ziel. 't Was of zijn kussen nog op haar wangen
brandden, haar handen nog tastten de zacht-wollige meegevendheid van zijn krullend
haar. 't Was slecht, 't was slecht; J o was haar man niet meer, mòcht haar man niet
zijn; haar ouders wilden 't niet en zij moest haar ouders eeren. Maar een opstand
woelde in haar boven bij haar denken dat het niet mòcht, niet mócht. Haar oogen
staarden star-brandend in den lichtkring om de tafel, waar de bezige gestalten
plotseling reuzig dreigend zaten uitgegroeid in botte vijandigheid. Ze zag juffrouw
P i e t e r s e , groot en vierkant rechtop in haar grijze japon, het glimmig bleek gezicht
met het hoog-uitspringend voorhoofd en de koel-blauwe oogen recht in den lampglans.
Achter dat voorhoofd, die oogen, wist I d a het, en ze wist het tusschen haar lippen,
die zij onder 't haken stijfgeknepen hield en die zich maar zouden te openen hebben
om 't uit te spreken, als een veroordeeling. En naast haar juffrouw S t e e n s m a , 't
klein rood gezichtje wegkrimpend achter den te groven bril, de ziekige oogen roodig
ontstoken van bijziendheid, hulpeloos turend op 't stuk goed dat ze hoog hield opgetild
onder haar neus. O, I d a wist wel, hoe

Onze Eeuw. Jaargang 8

326
ook juffrouw S t e e n s m a dacht, ze zag - of verbeeldde zij 't zich? - neen ze zàg hoe
de oogen van 't menschje, het mènsch, o dat être! af en toe haar kant uitschichtten,
telkens als uit het klaterend klanken-gerettel van juffrouw B o k h o r s t , die las,
woorden opdoken, ineens heel-hoorbaar, als ‘zonde’ en ‘ongeloof’ en ‘vijandschap
tegen God.’ En o, dat wezen, dat klein-geniepig heksje met 'r donkere oogjes, waar
I d a als kind al was bang voor geweest. Ze deed het er om, die woorden benadrukken,
om haar en J o h a n te grieven. O, schijnheiligen waren 't en huichelaars, allemaal,
allemaal! Ze zeiden niets, ze spraken 't niet uit - als ze spraken tegen haar deden ze
liefjes-meewarig - maar ze dàchten het, dàchten het, en in hun schijnheiligheid
veroordeelden zij allen J o h a n ! Maar 't kon haar niets, 't kon haar alles niets schelen;
zij hield van J o h a n en J o h a n hield van haar, en niets, niets ter wereld zou hen
kunnen scheiden. Had J o h a n het zelf niet gezegd en stond het niet - waar was het
ook weer? - ze geloofde in de Openbaring, in ieder geval in den Bijbel, Gods woord,
het woord dat God zelf gesproken had: hoe geen wateren van de zee de liefde zouden
kunnen uitwisschen? Wat dachten die menschen dan, wat dachten haar ouders, dat
ze zoomaar van J o h a n zich scheiden liet, ze al het mooie wat zich langzaam tusschen
hen had opgebouwd zoo maar liet stuk slaan, als was er nooit iets geweest? O, 't was
slecht van haar ouders, zij die zich Christenen noemden, 't was slecht, 't was slecht!...
Een wrange bitterheid proefde zij, terwijl zij, uiterlijk gedwee, zich wegboog over
haar werk. Diep in haar, als uit de verte, spraken er stemmen, zacht schreiend en
klaaglijk bedroefd: dat zij zich van God en van haar Heiland vervreemdde door zulke
gedachten - maar ze wilde niet hooren die stemmen nu, dat haar ziel zoo bitter vol
ellende was en wrok.
Doch al gauw kwam de ontspanning. Week voelde ze zich worden en de
avond-kamer doezelde in tranen weg. Als ze langer bleef zou ze in snikken moeten
uitbarsten.
Zij legde haar naaiwerk neer, stond haastig op en
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verliet het vertrek. Boven, op haar donker-kille kamertje, voorover op haar bed, smolt
al haar stugge, harde bitterheid in tranen uit.

Tweede hoofdstuk.
I.
‘Kom I e d j e , van middag eens een ouwerwetsche wandeling kind? Wim heeft ook
zin in een loopie, is niet jong?...’
I d a schrok op, zag haar vader aan, even glimlachend. Ze had voor het raam van
de huiskamer staan droomen, starend naar de zwart-kale heesters, die af en toe even
van een lichten wind doorsidderd werden.
Het was Zondag na het eten. Moeder bergde in de keuken met L e n a den boel
op; zij had willen helpen, maar moe had haar zachtjes geweerd met de woorden: laat
maar kind, en haar daarbij zoo treurig, zoo zachtweemoedig aangezien, dat I d a zich
snikkend aan haar borst had willen werpen.
‘Kom kind, zeg, lust in een trippeltje, meid? Wel foei, we drogen hier nog met z'n
allen uit om die kachel’.
Hij had zijn hand op haar hoofd gelegd en draaide haar gezicht naar hem toe, bleef
haar even, zwijgend en vol liefde, aanzien.
Weer, even, glimlachte I d a en sloot toen de oogen in 't zalig, tegelijk in-droef
besef van hier in huis te worden liefgedaan. Het was als heel in 't begin, na de breuk
met J o h a n , die eerste dagen, waarop allen om strijd zich beijverd hadden zacht en
vriendelijk voor haar te zijn. Het was of de daarop gevolgde weken van lichte
verkoeling en vervreemding, waaraan zij door haar stugge afzondering, haar egoïstisch
zich-opsluiten met haar smart had schuld gehad, maar een droom geweest waren; of
het alles steeds geweest was als nu: die stille liefde, die zachte toewijding van wie
haar omringden, tot D o l f j e en L i e n t j e toe, die
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hun stemmetjes temperden, hun kibbelpartijtjes staakten als zij in de kamer was. Wat
kon L i e n t j e zich poesjesaanhalig tegen haar aandringen, als een heel klein kindje
nog haar krullenkopje bergend in de plooien van haar japon. En D o l f , kleine baas,
hoe trotsch was hij op de bouffante, die zij in de lange, lange winteravonden voor
hem gehaakt had, en ze deed maar of ze niet wist voor wie het peperhuis van
briefkaarten bestemd was, waaraan hij na den eten, in zijn hoekje, tong-uit-den-mond
geduldig zat te knutselen. ‘Voor I d a ... om knoopjes in te bewaren...’ had ze hem
eens geheimzinnig tegen L i e n t j e hooren fluisteren en 't vrouwtje had wijs geknikt,
of ze er alles van wist. Die D o l f , 't was een heele toer voor den beweeglijken jongen:
zoo stil in een hoekje bezig te zijn!
't Ging alles door haar heen, nu ze voor 't spiegeltje boven haar waschtafel haar
hoed vaststak - speld tusschen de lippen - zich klaar-makend voor de wandeling met
vader en W i m . Dat was in lang niet gebeurd, dacht ze verteederd, en herinneringen
van vroeger, voor haar verloving met J o , zweemden haar aan. Een onbewust
verlangen naar dat vroegere, dat oude, kwam in haar - verlangen naar de rust, die
lief-zachte vertrouwelijkheid die hen allen bond. Scheen het nu niet of die rust, dat
vertrouwelijke was teruggekeerd? Of die band van warm-koesterende innigheid hen
allen weer samenhield als leden van hetzelfde huis? O, als ze dan dacht aan haar
eigen bitterheid en liefdeloosheid, haar opstand tegen God en haar ouders, dan
vermeesterde haar wel eens 't gevoel of zij de ‘verlorene dochter’ was, die, als in de
gelijkenis de verloren zoon, in 't huis haars vaders was teruggekeerd, beschaamd om
al die liefde waarmee men haar tegemoet kwam.
Zie zoo, haar hoed zat vast, nu vlug haar manteltje; beneden hoorde zij de stemmen
van vader en W i m . Onder 't aankleeden gleed haar oog over de zilver-letterige
teksten; ze voelde zich moedig en monter voor de wandeling.
‘Da's in lang niet gebeurd meid, wacht, geef me een
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arm, dat loopt makkelijker, niet, en weet je wel, dat dee je vroeger zoo graag.’
Vaders stem klonk opgewekt in de stilte van de zondagsstraat; en 't liep dadelijk
veel prettiger, nu hij, zijn arm door den haren gestoken, haar zachtjes stuwde over
de wat hobbelige straat.
‘Een, twee, een, twee... Hè jongens, ik ben blij er eens uit te zijn... Wacht, daar
heb je meneer d e V r i e s ... dàg meneer d e V r i e s ... o wacht, hij kijkt niet...’
‘Of hij wìl niet kijkeu,’ lachte I e d ; de opgewektheid van haar vader was
aanstekelijk.
‘Best mogelijk hoor, - maar dan is 't verlies aan zijn kant. Zijn het maar geen
kinderen die ik heb, wat jij? Die zoo groot als ze zijn zich niet geneeren hun ouden
vader nog op sleeptouw te nemen’.
‘U neemt ons op sleeptouw, mij tenminste; u trekt me maar voort, dat ik nou al
buiten adem ben’.
Al gauw hadden ze 't stadje achter den rug, gingen nu een klein paadje langs een
smalle vaart, die stalig lag te glanzen in 't grauwe wintermiddag-licht. Aan de overzij
van 't water, mollig opgetast, lagen de bouw-akkers gaafzwart en paarsig-gloedend,
hier en daar door wat frutselig winter-groensel, in rechte vakken uitgesneden,
onderbroken. Een enkele broeikas, half door matten bedekt, rekte als een zwartig
geraamte zijn vormen in de velden-ijlheid op. En over dit alles de lucht, effen-grijs,
strak gespannen als een dun vlies, waardoor de zon waterig trachtte heen te breken.
Het gesprek was van lieverlede geslonken tot nog een enkel woord nu en dan, over
den weg, dien zij liepen, de torens, die zij zagen in de verte. En langzaam, langzaam
héen door haar stemming van teer-zacht geluk om haar ouders, haar zusje en broers,
om die allen die lief en verwarmend voor haar waren, dat alles wat haar toch geláten
was, siepelde in haar nu wêer dat bekende, gevreesde en toch in zoo wellige zaligheid
gekoesterde gevoel, waaraan ze zich geven moest als 't haar besloop, als met slappe
armen en bedwelmde zinnen, zonder dat ze iets vermocht.
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Stil en bleek ging zij tusschen haar vader en W i m ; hoorde hen samen praten nu
wêer, over de spoorlijn, die in 't voorjaar verlegd zou worden, en over de nieuwe
halte, die ginds bij de Fransche brug komen zou. Ze hoorde de woorden als van ver,
begreep hun zin niet, want het siepelde maar, siepelde maar al hare ziel binnen; het
was of het siepelde uit de grijze lucht, of het áánschreide uit het troostloos-vale
wintermiddag-landschap: het Ve r l a n g e n naar J o ... die zoo ver van haar weg
was... ginds in Rotterdam... door een eindlooze ruimte van haar gescheiden.....
En het werd haar een ziekelijke weelde nu, om onder 't voortgaan zich weg te
droomen, vereenzaamd, in de groote onbekende, zwarte stad, waarvan zij vage
herinneringen had als klein meisje, toen zij over 't spoorviaduct gereden was en had
uitgekeken door 't coupéraampje, nieuwsgierig en met een half maar begrepen
griezeling toch, naar omlaag waar de menschen woelden in de gore straten, triestig
verloren in de wijde uitgestrektheid van de grauwe Groote Stad.
Ze droomde zich er loopen tusschen al die menschen, die haar even soms in 't
langsgaan vluchtig aankeken, niet begrijpend wie zij zocht, die vreemde, stille vrouw,
die onbewogen ging tusschen al het stadsrumoer. Als zij geweten hadden, o, áls zij
geweten hadden, die menschen - maar ze wisten niet en ze mochten niet weten; alleen,
in een hooge vereenzaming, moest ze dragen haar wrange verdriet. En dan... dan
stelde zij zich voor hoe haar oog J o h a n trof, tusschen de menigte, zijn lange gestalte
en zijn lief, donker hoofd. Zij dacht zich hoe haar hart begon te kloppen, terwijl ze
hem volgde nu, straat in straat uit, verwachtend dat hij ergens zou binnengaan. Want
hier op straat kon niet hun ontmoeting zijn; 't moest stil en rustig wezen om hen heen,
als zij aan zijn borst zou uithuilen. Hij ging en zij volgde hem, vele straten in en uit.
Soms week hij uit voor een kar of een opstootje, en dan zag zij hem even niet,
verzwolgen als hij scheen in de massa - maar telkens ook dook zijn lange gestalte
met het lieve
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hoofd weer op en kon zij zijn rustigen pas weer volgen, straat in straat uit, naar 't
haar scheen een eindeloozen gang van uren. De straten werden nauwer en
onaanzienlijker; havelooze vrouwen en kinderen stonden aan de deuren en zagen
haar aan. In gewone omstandigheden zou zij bang zijn geweest voor die menschen,
maar nu... was het J o niet die daar rustig voor haar liep; was 't niet alles goed en
veilig nu hij voor haar uitging? Arme J o , hij moest het wel arm hebben, dat hij
wonen moest in deze buurt...
‘Wel I e d j e , kind, wat zeg je van die zon daar; mooi hè, net zilver; ja, ons land
is toch maar je land, wat jullie; of je 't nu 's zomers of 's winters neemt, je heb altijd
volop te genieten van wat je om je heen ziet.’
Zij stonden stil en zagen over de vlakke velden naar den horizont, waar de zon het
grauwe wolkenvlies nu had stukgebroken. Blauw-grijae wolkjes singelden een rullen
krans om de vloeiende lichtbron, die metaal-gloedend uitgoot haar glans en de wolkjes
doortintelde van transparanten schijn. Beneden lagen de triestig-paarse velden
overzomerd, als bloeiselend teere geheimen uit.
Stil stonden zij drieën in 't licht. We s t e r m a n even gebogen als spiedende naar
nog diepere lichtgeheimenissen - in zijn zwarte jas en zijn zwarten, glad-gestreken
cylinder, waar de schijn in spiegelde, van een vreemd doende werkelijkheid - W i m
met zijn glimlach van stille zaligheid, als staarde hij, starend in 't licht, Gods eigen
hemel binnen, waar de engelen op- en neergingen langs de trappen van Gods troon.
En zij zelve, I d a , wonderlijk-ontroerd, met oogen, die de glanzen dronken, mild
aan de lichtbron ontvloeid. Dan, eindelijk, zonder spreken, vervolgden zij den tocht.

II.
I d a , het laatste gedeelte van de wandeling, had haar droomen niet verder kunnen
uitdroomen - haar vader, één twéé in den pas, haar bij den arm zachtjes voortstuwend
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- net als vroeger! had hij maar telkens gezegd - praatte druk over alles en nog wat,
erg blijkbaar zijn best doende om haar monter te houden, haar 'r verdriet te doen
vergeten.
Dien avond - liggend in 't duister van haar kamertje, klaar wakker, handen op het
kussen achter 't hoofd - gedacht zij het met een flauwe verteedering, hoe het dáárom
geweest was, al dat gepraat over dingen die haar toch zoo onverschillig lieten: om
haar monter te houden, haar 'r verdriet te doen vergeten.
Zij genoot er wel van, van die liefdevolle zorg om haar; ze vond er wel in iets van
rust en veiligheid: zich te weten thuis, zich te weten hier op haar oude, trouwe
kamertje, en toch... toch besloop haar nu weer, als sluipend-aan met de duisternis
om haar, het bekende, gevreesde en toch zoo gekoesterde Verlangen, dat schreide
in haar ziel en giftte in haar bloed als een zoet-bittere bedwelming.
Roerloos lag zij in het donker; - af en toe kraakte even in de stilte het hout van de
kast; verder geen geluid alom dan de suizende geluidloosheid van den nacht. En weer
was zij in de groote stad Rotterdam, tusschen de wemeling der zwarte menschen, en
zag zij J o h a n , hoog zijn lieve gestalte boven de hoofden der anderen uit, gaan zijn
rustigen gang van straat na straat. En weer volgde zij hem in de nauwe buurt waar
menschen vijandig haar nakeken, volgde zij hem, terwijl hij altijd maar verder en
verder liep, wel uren lang. Dan, eindelijk, bleef hij staan voor een deur, morrelend
met zijn sleutel in 't sleutelgat. Zij ook, op een afstand, was staan gebleven, en ze
voelde haar hart aankloppen tegen haar korset, uit spanning of hij haar bemerken
zou. Ze wilde roepen: J o ! - maar haar stem bleef stokken in haar keel. Even later
hoorde zij de deur achter hem dichtbonzen.
Maar nu - nu stond ze op een duister portaal voor de deur van zijn kamer en
luisterde. Hoe ze binnen en boven gekomen was, begreep zij niet, kòn zij ook niet,
geheel als ze opging nu in haar luistering. Zij hoorde hem
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ritselen in de kamer, de bladen van een boek omslaan - ze zag hem zitten onder de
lamp, zijn lieve donkere hoofd over de tafel gebogen. En nu stond ze eenklaps in de
kamer, vlak achter hem. Zou hij opzien, dacht zij, met stokkenden adem. Doch hij
bleef maar schrijven, al maar schrijven; ze zag hoe het witte papier dat voor hem lag
zich vulde met de zwarte regels; hoe de penpunt als het ware met de regels krijgertje
speelde; toch bleef de penpunt altijd vóór.
Toen, ineens, met een schok in zijn stoel, zat hij overeind. Haar hart bonsde op
naar haar keel, als een verschrikt vogeltje. Langzaam wendde hij zich om en zag
haar aan. Om haar heen verzwijmelde het alles weg...
Eerst laat, dien nacht, was zij in slaap geraakt. Haar verlangens-vizioenen matten
haar af in de wisseling van sterke spanning en de daarop volgende grauwe reactie,
waarin zij zich vond liggen in haar kamertje, alleen in 't wijde, holle, van den zwarten
nacht. In die reactie deed ze niet anders dan zachtjes schreien, met haar tanden op
haar lakens bijtend, terwijl ze, buiten, om 't kwartier de klok hoorde, en de uren
kropen...
Den volgenden dag ontwaakte ze vroeg, in den druilenden morgen. De nieuwe
dag lag als een wijde witte leegte voor haar open, en onwerkelijk was haar het denken
aan gisteren... die wandeling met haar vader en W i m , die lief voor haar geweest
waren... het mooie oogenblik met die doorbrekende zon...
Kil glemerde de vale ochtend door het half-neergelaten gordijn haar kamertje
binnen, koud, wit en kil, haar verpletterend.

III.
De donkere dagen vóór Kerstmis kropen voorbij in een stage afwisseling der
huishoudelijke plichten; 's morgens als de ontbijtboel was weg gewasschen, de
kleintjes naar school, zat ze met haar moeder in 't broei-warm gestookt achterkamertje
voor 't raam te naaien voor den kerstboom,
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terwijl het buiten nu eens regende, dan weer sneeuwde, zoodat het gras en de paden
van 't tuintje onder een kliemerig goor-witte brei bedekt lagen. Af en toe spraken zij
en haar moeder een paar woorden, na lange poozen van zwijgen. Haar moeder trachtte
dan heel opgewekt te doen, maakte plannetjes voor de versiering van den boom,
vroeg wat I d a mooier vond: sneeuw-van-watten, zooals ze verleden jaar ook gehad
hadden, met van die zilveren en gekleurde ballen er hier en daar tusschen, òf kaarsjes
alleen, zoodat er veel groen bleef, dat was stemmiger en mooier als-je-'t-haar-vroeg,
maar de kinderen, die hielden meer van een ‘vollen’ boom, dacht-I e d -òòk-niet?
Zij, zwijgend, knikte, er niet bij met hare gedachten, die weer ginds ommedwaalden
in Rotterdam, te midden van den menschenstroom, of bij J o waren op zijn stille
kamer, waar hij zat te werken onder 't gele schijnsel van de lamp... en alleen wanneer
zij in een sterke spanning van aandacht haar moeder zag in 't sprekende gelaat, voelde
zij hoe ook haar moeder er niet bij was, hoe die leed om haar, al trachtte zij 't achter
hare woorden te verbergen.
Eens op een morgen, dat zij weder langen tijd zwijgend tegenover elkaar hadden
gezeten, had haar moeder plotseling het werk in haar schoot laten rusten en was haar
langen tijd blijven aanzien met in-droevigen blik. Zenuwachtig, diep-ademend, had
I d a nog een paar steekjes probeeren te doen; toen was haar de naald uit de rillende
vingers gegleden en, opstaande als in een droom, was zij slap en willoos voor haar
moeder neergezonken, het hoofd snikschokkend in haar schoot verbergende.
Zonder spreken had haar moeder haar over heur haar gestreken, minuten lang,
toen eindelijk, zacht, het gefluisterd: ‘M'n arme kind... kan je 'm dan maar niet
vergeten.... Nee?....’
Ze had niet geantwoord, was maar stil blijven liggen, onder de streeling van die
zachte vingers over haar hoofd. O God, laat me nu doodgaan; lieve Vader neem me
toch weg.... ging hunkerend haar gebed.
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Tot nu toe had ze steeds schrikkelijk tegen de nachten opgezien. De eindelooze uren
waarin zij wakker lag al woelende, tellende het langzaam groeiend aantal slagen van
de klok, die uren van heimwee en wrange verlatenheid, waarin 't Verlangen aan haar
ziel knaagde, al maar door, al maar door.
Dan, van lieverlede was dit veranderd. Na dien zondag, waarop zij met die wondere
intensiteit van haar smachtende ziel voor het eerst in haar droornerijen over Rotterdam
zich als levend had ingesponnen, was zij langzaam aan naar die oogenblikken van
stille nacht-eenzaamheid gaan uitzien als naar een tijd van vreemd en verboden genot.
O, ze wist wel, hoe 't niet goed was, zoo haar verlangen te voeden, nu eenmaal het
onherroepelijke was geschied. Ze was zwak en laf, ze dorst niet gaan den weg dien
God haar te gaan gaf, verweet zij zich 's daags, en toch, toch hunkerde diep-in haar
iets naar de avonden, waarin zij - veilig nu gescheiden van het dagrumoer - zich kon
overgeven aan die vreemde, die geheimzinnige heerlijkheid. Het was een bedwelming
zich bij hem te denken op zijn kamer in Rotterdam, zich die kamer uit te denken in
alle bijzonderheidjes: de platen die aan den muur hingen (een paar uit ‘Jugend’,
welke z'ook hier op zijn kamer gezien had en die hij eens ‘zoo raak van teekening’
had genoemd), de boeken die in zijn kast stonden, de snuisterijen en papieren op zijn
schrijftafel. Maar 't heerlijkste in dit fantaseeren was (al wist ze 't ziekelijk) zich haar
en hem heel arm te denken. Waren ze niet uitgestooten uit de maatschappij, omdat
ze elkaar liefhadden? Had de wereld, hadden haar eigen ouders zich niet tegen hen
gesteld omdat ze handelden volgens 1 Cor. 13, dat mooie hoofdstuk uit den Bijbel,
Gods Woord, waar stond, dat de liefde de meeste was? O, God was op hun zijde en
daarom was 't niet zwaar om armoede en smaadheid te verdragen. Zij waren getrouwd
en ze woonden, door ieder verlaten, ver en vergeten in het drukke, sombere Rotterdam.
Hare verbeelding vertragischte den toestand met dien zucht naar een zweempje
valsche romantiek, waarmede ze
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als klein meisje haar verbeeldsels al omspinnen kon. Tranen drongen in haar oogen,
tranen van medelijden met zichzelve en J o h a n , tranen van heerlijkheid om 't
uitgestooten zijn, om de lieve innigheid van 1 Cor. 13.
O, ze wist wel - achter in haar bewustheid spookte het al vaag verschrikkend op
- hoe de grille morgen op haar te wachten stond, hoe na luttele uren van onrusten
slaap de spottende rilte van 't ochtend-ontwaken haar zou tegen grijnzen, zijn weeë
ellende met het grauwe winterlicht over haar zou uitgieten; hoe er géén J o h a n dan
zou zijn en geen zoet martelaarschap met hem, met hem samen en daarom juist zoo
zoet - maar kille verlatenheid alleen en starre plicht.
Want het was haar plicht zich in haar lot te schikken, haar ouders gehoorzaam te
zijn bovenal en te trachten J o h a n te vergeten, omdat J o een ongeloovige was en
het zonde voor God en de menschen zou zijn, zonde tegen haar Heiland, dien zij
bovenal toch lief te hebben had beloofd - indien zij deze liefde den Heer Jezus met
een ongeloovige liet deelen.
Drong dit in alle felheid tot haar door, dan kon zij zich met beslistheid, met
afgrijzen haast, uit het wellig gekoester harer zondige mijmerijen terugtrekken, als
waren het monsterarmen die haar trachtten neer te sleepen in een afgrond; dan gingen
er dagen voorbij dat ze zich met een deemoedige overgegevenheid in de lectuur van
haar bijbeltje verdiepte, liefst in die gedeelten waarin haar Heiland werd smaadheid
aangedaan. O, om haarzelve stierf Hij dien bitteren dood aan het kruis, om haar
eigene zonden, haar booze hart, dat zij haren Heer onthouden wilde om 't te blijven
schenken aan een dien God haar gegeven, maar weer genomen had, om haar liefde
jegens Hem en Zijn Zoon, die voor haar in den dood ging, op proef te stellen.
Toch, de nachten bleven steeds de lokkende verzoeking, die ze vaak niet weerstand
kon, niet wilde bieden, welker weeldrige donkerheid zij zich willoos gaf in de
hunkering van haar zoet-triestige, tot den wellust van
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werkelijkheid dóorgedroomde mijmer-vizioenen van J o h a n en zij, op die armelijke
kamer in de grauwe verlatenheid van 't woelig Rotterdam.
Zoo sleepte zij de donkere dagen tot aan Kerstmis door, haar ziel onevenwichtig
en zij zelf daardoor vaak prikkelbaar, driftig uitvallend tegen haar huisgenooten om
niets, dadelijk weer overdreven spijt betoonend in eeu bijna kranke verteedering.
En bij dat al zag zij 's morgens onder 't aankleeden, als ze stond voor 't kleine
spiegeltje heur haar te kammen, heel duidelijk dat zij dagelijks bleeker en magerder
werd. Soms knikte zij zichzelve glimlachend toe, in een stille gelatenheid. Ze zag
het maar al te goed, dat ze oud en leelijk geworden was in een paar maanden! Maar
wat gaf het: haar jeugd was immers voorbij...

IV.
Kerstmis was haar vroeger steeds de liefste tijd van 't jaar geweest. Dat gaf al weken
van te voren een gezellige drukte met het maken van kleertjes voor de kinderen van
haar Zondagschool, lekkere bouffantes of wanten voor de jongens, omslagdoeken
en schortjes voor de meisjes. Dan, op den dag van het feest, het versieren van den
boom. Ze had dan altijd hulp aan W i m en G e r r i t , die haar de bonte versiersels
reikten, welke zij, op het laddertje staande, aan de takken bevestigde. Dan genoot ze
al vooruit van de stralende kindergezichtjes, die 's avonds zouden opzien naar den
lichten boom, onderwijl nog eens voor zich zelf repeteerend de versjes, die ze haar
kleintjes al weken te voren moeizaam had ingestampt en die ze ook zelve vooral
goed moest kennen, wilde ze niet 's avonds bij het vóór-zingen blijven steken en
daardoor alles in de war brengen. Meestal was het een enkele regel, een paar woorden
maar, die ze telkens vergat, of een moeilijk eindje in de wijs, een loopje of trappetje
waar de kinders altijd fout gingen. Heerlijk-spannend was dat alles steeds geweest:
dat staan op het laddertje en dan 't neerzien langs den versierden
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boom in de nu nog leege zaal, waar de lange stoelenrijen gaapten. En dan die geur
van het sparregroen, die had zoo iets bedwelmends, zoo iets om te huilen en te lachen
tegelijk, maar vooràl om te lachen en blij te zijn, omdat het weer Kerstmis was, dat
lieve, oude feest van de herders op Efrata's velden en de engelen zilver-klaar zingend
in den sterren-lichten nacht het: ‘Eere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde,
in de menschen een welbehagen’...
En dan in den Kerstnacht zelven het luisteren naar het gebimbam der klokken, als
't zoo stil was in huis en ook buiten in de straten geen geluid meer klonk. Dan kon
zij niet rustig in haar bed blijven liggen, moest er uit om voor 't venster te gaan staan
en weg te droomen in de van den maneglans doorvloten duisternis. Zoo zoet en zoo
diep-vol juichten de klokken, verkondigend het heil uit Bethlehems stal. 't Was I d a
op zulke oogenblikken altijd geweest, of een heilige ademtocht streek over 't zwarte
land van zonde en dood, die het al verpuurde tot een kristallijnen klaarte, zoodat de
huizen, de daken der slapende stad, waarover de jublende klokken hun glorie-zang
uitgoten, kristallijnen verpuurd stonden in den stilwijden nacht. O, 't leek zoo
makkelijk nu lief te hebben, als met een groote omhelzing van liefde te omhelzen
die millioenen van menschen op de gansche aarde, omdat die allen toch waren
kinderen Gods en zij allen, allen deel hadden aan het wondervol geschenk van den
hemelschen Vader, die Zijn eenigen Zoon in needrigheid op aarde had doen geboren
worden, opdat Hij de wereld zou verlossen van Zonde en van Dood....
Kerstfeest - dat was het feest van de stille vervoering, waarin hare ziel, als aan 't
lichaam onttogen, in trillende verwachting leefde in een sfeer die haar het voorportaal
van den Hemel was.
Zoo was het geweest al die vroegere jaren, zoolang zij zich heugen kon, tot in haar
vroegste kindsheid terug - alleen - dit jaar - was het zoo niet. - Ver weg, als in een
droom, had zij deelgenomen aan de toebereidselen;
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haar moeder en W i m maar alles latende bedisselen, niet dan afgetrokken, schoon
met een machinale correctheid gevormde antwoorden gevend, telkens als die beiden
met zacht-vriendelijken dwang, door haar oordeel te vragen hierin of daarin, haar
belangstelling hadden trachten op te wekken.
‘I d a , zeg, hoe zou je 't vinden als we heel boven in den boom nog een kaarsje
zetten?’
‘Ik denk wel goed, W i m ’.
‘En zeg, zou het niet beter zijn als de tweede tractatie pas kwam, als Dominee
B r e y e r het verhaal gedaan heeft; 't is anders wel wat gauw op elkaar, vin-je-niet?’
‘Ja... jawel W i m ....’
‘En denk er dan vooral aan, dat de drie eerste rijen rechts voor de kleintjes bestemd
zijn; dan daar achter de ouders en links opzij, in de banken, de grooteren....’
‘Ja W i m ...’
Zij lag voor de mand met versierselen geknield en liet werkeloos de kleurige
slingers van gouden en zilveren ballen doorglijden tusschen haar vingers, als een
rozenkrans. Wit-wolkig gaas, ter luchtige drapeering van de takken bestemd, leek
haar een bruidssluier, en zij droomde zich dien voor haarzelve bestemd... Zij droomde
zich staan in de kerk naast J o , luisterend naar de woorden waarmee dominee hen
toesprak. Door het kerkraam schoot een zonnestraal vlak voor hun voeten, en juist
op dat oogenblik viel het orgel in, zwaar-breed, met een stroom van geluid: de
Hochzeitsmarsch van Mendelssohn...
‘Toe I e d , zit zoo niet te suffen, we moeten heusch voortmaken, geef dien slinger
maar hier, het wordt al leelijk donker en de boom is nog niet half klaar’...
Zij schrok op door W i l l e m 's stem, haar met een tikje ongeduld tot haast manend.
Willig liet zij zich den slinger en het gaas uit de hand nemen, als wezenloos en niet
begrijpend wat men van haar wilde. Alleen voelde zij haar knieën pijnlijk van het
lang geknield liggen en zag zij dat het niet de kerk was waar zij zich bevond, maar
de scheemrende zaal van het wijkgebouw waar door de
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uitgerekte vensters het bleeke winter-middaglicht koud binnenviel, naargeestig
verglijdend over de rijen leege banken en stoelen.
Een traan, die langzaam langs haar wang omlaag kriebelde, wischte zij weg, terwijl
zij moe en willoos op stond om W i m bij 't verder versieren van den boom
behulpzaam te zijn.
In den Kerstnacht kwelde haar een bange droom. Zij bevond zich in een vreemde
stad met straten vol menschen, allen in 't zwart; uit de hooge huizen treursleepten
vlaggen, half-stok; dof-zwarte sluiers van krep hingen, geslingerd van gevel naar
gevel, als guirlandes van rouw. Bim-bam, bim-bam, bonsden de klokken boven de
gebogen hoofden uit der al maar sleep-voetende menigte, welke de straten vulde, als
een zwarte, deinende zee, die spoelde tusschen de sombere huizen-muren, in
vreemd-ruchtloos gerucht. Zij zag zichzelve meê sleep-voeten in den stroom en ze
zag hoe de menschen naar haar keken, en begreep niet waarom, tot ze eindelijk ook
naar zichzelve keek en met schrik bemerkte dat zij in 't wit was gekleed, zij alleen
tusschen al die zwarte menschen. Zij droeg haar bruidskleed; haar sluier sleepte voor
haar neer op den donkeren grond, en 't verwonderde haar even dat nog niemand van
al die menschen er op had getrapt. In een nauwe straat waar de menschen-menigte
zich door heen moest wringen, waardoor ieder een oogenblik met zichzelven bezig
was en niemand op haar lette, wist zij van een der huizen een laag-neerhangenden
kreppen sluier naar zich toe te halen, zich haastig daar in wikkelend nu, waarna zij
zwart was als de menschen om haar heen...
Bim-bam... bim-bam... Schuifelend en deinend bewoog zich de massa, stadig,
stadig in één zelfde richting, als naar een doel dat zij allen bij zwijgende afspraak
bereiken wilden. Dan, eindelijk, in een verre, verre straat hield de menschenstroom
stil voor een hoog, zwart huis, geheel met krep behangen. En nauwelijks was de
menigte tot rust gekomen, tot beweeglooze stilte van afwachting,
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waarin het klokken-gebim-bam sterker opklonk in de grijze regenlucht, of de voordeur
van het huis, waarvoor zij te wachten stonden, werd wijd geopend en vier mannen
droegen op een baar een doodkist naar buiten, overhangen door een lang, zwart kleed
met zilveren letters.
Zij trachtte de letters op het kleed te lezen, maar de mannen met de kist waren nog
te ver af; toch naderden zij, kwamen al nader door de breede geul waarin de
menschenmassa openweek. Zij voelde zich beven, hoe nader de kist kwam en hoe
grooter de zilveren letters werden, welke zij nog steeds niet lezen kon. 't Was of alles
te bewegen en te trillen begon: de zwarte huizen met de sleep-treurende vlaggen, de
eerbiedig-stille menigte, die al verder en verder openweek... Als door een waas, een
nevel zag zij den stoet haar naderen, terwijl de klokken bimbamden nu eens heel
dicht bij aan haar oor en dan plotseling weer als op grooten afstand, het geluid als
gebroken door de verte... De stoet was nu vlak genaderd en zij las de zilvren letters
op het zwarte kleed. Er stond: J o h a n ...
Met een gil was zij ontwaakt. Zij lag thuis in haar bed, in 't donker van haar stille
kamertje. Buiten, waar de klare nacht vol sterren stond, luidden de kerstklokken...

V.
Nu waren de feesten voorbij weer en het jaar schrompelde ten eind. 't Was I d a nu,
na de kleine bedrijvigheid der Kerstdagen: het feest met de kinders in 't wijklokaal
waar zij chocola had moeten schenken, moeten zingen, zooveel te beredderen en te
bedisselen had gehad, dan 't kerken op de beide dagen, 's middags bezoek, - of een
groote stilte, een drukkende leegte plotseling om haar was neergezonken, of ze stond
op een groot, wijd veld in grauwe nevels, met heel vaag stadsgeroes nog in de verte.
Het jaar strompelde ten eind in lange, donkere dagen, die bijna nachten leken. In
't achterkamertje ontbeten ze 's morgens met de lamp en stookten ze 't kacheltje
gloeiend
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om de kilte, die de wind door de naden van het venster blies, te verdrijven. D o l f j e
hoestte en mocht niet naar school; hij was hangerig en klaagde over hoofdpijn. Ook
L i e n t j e voelde zich niet lekker; 't onwel zijn van de kinderen drukte op het heele
huisgezin.
‘Ach hedekes, wat zijn we in de lappenmand.’ - Alleen vader scheen zijn gewone
monterheid niet te kunnen verliezen. Moeder was een en al bezorgdheid voor de
kleintjes, hield de beide kinderen boven, waar 't beter warm was te krijgen. I d a kon
maar weinig helpen; als er zieken waren had moeder het rijk; dat wist I d a wel: moe
kon 't best alleen af...
Zoo zat zij de dagen vóor nieuw-jaar alleen in 't kamertje, af en toe wat naaiend,
maar dan kwartieren lang weer met haar handen werkloos in den schoot, starend naar
buiten, waar de gure wind joeg door de zwarte heesters van het tuintje. Licht
gestommel klonk van uit den winkel tot haar door. 't Was zoo vreemd en zoo stil in
deze duistere dagen, waarin 't maar geen dag worden wou en waarin de zomer en de
zon zoo ver leken. De wereld, de groote, woelige, bedrijvige menschenwereld van
veel stemmen en vroolijkheid en smart, leek wel uitgestorven in deze wijdheid van
waaiende vlagen, waarin het vreemd was af en toe de trambel te hooren, als in lichte
verwondering van: ‘hee, rijdt die nog?’ Het scheen alsof zich de wereld had
saamgetrokken tot het kleine plekje van hun huis, als was dat een eiland, met wijde
zeeë-verlatenheid rondom, onder de waaiende vlagen.
I d a voelde de leege verlatenheid drukkend op haar borst liggen; in haar borst was
nog iets anders, iets dat zij wist en toch niet wist, als een vage bewustheid, een
schriklijk geheim, dat men haar eens verteld had en dat zij diep, diep in zich had
weggeborgen, angstig, in de hoop dat zij het zelve vergeten zou. Daar waren
oogenblikken dat zij 't voelde, dat zij wist dat 't er was en toch niet wist wát het was,
zooals men weet iets te bezitten, maar vergeten is wat het is en 't ook niet vinden
kan, omdat men 't te goed heeft weggeborgen. Dan - zoo gevoeld
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- liet het haar geen rust. 't Lag zoo vreemd en zoo zwaar in haar, en zoo diep-weg,
als een ondoorgrondelijk geheim, waarvoor zij terughuiverde, en dat haar toch trok,
toch trok...
Dan zat zij heel stil, met gevouwen handen, starende, en dan voelde ze hoe het
weer boven kwam in haar, langzaam, langzaam boven, dat griezelige, waarvan
niemand wist, dat het in haar was. Tot opeens, fel-duidelijk, zij het weer wist. 't Was
haar droom, die akelige droom van de zwarte stad met die slepende vlaggen en al
die menschen, waarvan ze niemand kende en die zich drongen voor dat vreemde,
sombere huis, waar ze J o hadden uitgedragen.
O God, wat was dat toch, wat was het? Beteekenden droomen nooit iets, was het
bijgeloovig daaraan te hechten, of... zou... J o ...??!!
't Was op een morgen, twee dagen vóór oudejaar, dat het haar plotseling de keel
toeneep in een stikkenden angst. J o ... o God... als hij eens dóód was!! Haar
verbeelding vloog wild naar Rotterdam, naar zijn kamer in die verre straat, zooals
zij in die laatste weken zoo vaak 't zich had gedroomd. Daar lag hij op zijn bed, bleek
op 't witte kussen, zijn donkere haren verward om zijn lieve hoofd. J o h a n ... J o ' t j e ...
hoor dan... ik ben het, je vrouwtje... Snikkend lag ze voor zijn bed, maar hij hoorde
niet. Zijn hand, die zij in de hare nam, was ijskoud. Toch - toen - was het net of hij
nauw hoorbaar zuchtte en opeens waren zijn oogen langzaam opengegaan en zag hij
haar aan. ‘I d a ... vrouw... Ben je daar eindelijk...’ 't Was alles om haar weggeduizeld
als in een ijlte van geluk en tranen, waarin zij versmolt.
Neen, dood was hij niet, goddank, maar hij was ziek en had haar noodig. O, 't was
een waarschuwing van God, om hem niet langer alleen te laten. Waarom ging ze dan
niet naar hem toe, had hij dan geen recht op haar, òmdat zij hem liefhad? Was ze
bang, bang voor de menschen, wat die zeggen zouden, bang voor haar ouders? Durfde
ze haar lichaam dan niet over te geven om verbrand te worden voor hare liefde?
H i j i s z i e k ; h i j h e e f t m i j n o o d i g . Die gedachte
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verliet haar niet meer. Zij leefde op zijn kamer, waar hij lag bleek en vermagerd,
wachtend haar komst. Bij elken keer dat de deur openging, zag zij hem opschrikken;
dan, telkens als hij zag dat zij het niet was, zonk zijn hoofd met de verwarde donkere
haren teleurgesteld weer neer op het kussen.
En bij dit alles kwam haar nu kwellen de gedachte aan den oudejaarsavond.
't Was op den morgen van den 30 December, terwijl ze in 't keukentje den
ontbijtboel omwaschte, - buiten in 't tuintje gierde de wind door de klapperende
heesters - dat het recht tot haar dóórdrong: morgen is het oujaarsavond en dan, o...
d a n h e t n i e u w e j a a r . - Haar handen bleven werkeloos in de teil met 't lauwe
water waarin ze haar vingers melig voelde rimpelen. Met groote oogen staarde zij
als naar een plotseling opgedoken schrikfantoom. ‘Oudejaarsavond’ - dat was het
vreeselijke, dat langzaam was nadergeslopen, als een valsch, boos dier, dat nu... op
sprong lag... om het jaar te dooden... Morgen, als de klok twaalf sloeg, zou het alles
voorbij zijn... dan zou dit mooie, lieve, het wreede, o ja, maar toch het wreed-lieve
jaar haar ontrukt zijn, het jaar waarin zij geleefd en geleden had, het jaar van die blije
zonnedagen, zoo ver, zoo ver, maar toch van dit jaar, o, en het jaar van die bittere
smart-nachten, die wrange leegten, dat bleek verdriet. Dit jaar, 't was van J o en van
haar - nu eerst voelde zij het: dat zij 't niet kon, niet wilde loslaten, o m d a t z e
daarmee los zou laten alles, alles wat haar aan Jo nog bond.
Straks, als de klok zou slaan zijn twaalf, o dat eindeloos getal van slagen... dan... dan
was 't voorbij, het jaar... dan was er een nieuw, dat haar niet kende en waarvan zij
niets wist dan wat zij voelde: dat het een groote, grauwe vlakte was. Als een klein,
zwart figuurtje zag zij zich strompelen in de woestijne-wijdheid van het nieuwe jaar,
de lange dagen door zonder doel, zonder bestemming. Of God er was, ze wist het
niet, ze zag Hem niet; Hij sprak niet tot haar; Hij openbaarde zich niet meer aan haar,
zooals vroeger, in die dagen van geluk, den morgen van
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haar aanneming, toen ze vroolijk opging met de schare.
Eerst dien nacht, in haar bed, dacht zij 't alles zoo uit, terwijl buiten de wind aan
't raam van haar kamertje rammelde. Morgen om dezen tijd zou 't alles voorbij zijn;
dan zou het oude jaar, háár jaar, zijn weggezonken, geluidloos, als weggeslipt tusschen
hare handen, die het wilden vastklemmen; - dan was er niets dan de woestijn, de
grauwe, grauwe dagen-vlakte zonder doel, zonder bestemming ... tot zij dood was.
O, ze wist wel dat haar verdriet haar egoïstisch en slecht maakte, dat zij niet, als
Jezus in de woestijn, in háár woestijn tot den verzoeker zou zeggen: ‘Ga weg van
mij satanas, wat heb ik met u te doen.’ Zij was er te zwak en te moe voor, haar
Gethsemané te doorworstelen; ze kon niet drinken den beker dien God haar te drinken
gaf. Ze wilde niet ontkleed, maar liever overkleed worden; ze voelde zich geen
martelares, die zingende de vlammen kon tegen gaan. Ze was maar een heel gewoon
meisje, een zwakke vrouw, die niets verlangde dan wat liefde, de liefde die God zelf
in haar hart had gelegd. Geen rijkdom of eer begeerde ze; waarom kon God haar het
weinige dat zij verlangde dan niet schenken?
Of... wìlde God het haar schenken, zoo ze slechts toegreep? Waren het de menschen
alleen, die scheiding maakten tusschen haar en J o ??...
Heel stil lag ze nu, met geknepen vuisten, haar oogen groot starend in den nacht.
Haar boezem hijgde zwaar en haar hart klopte vreemd in haar keel, dat ze even slikken
moest. Als... ze eens t o e g r e e p !!
De gedachte was zoo nieuw, zoo wonderlijk, en toch, toch scheen het haar of die
reeds zoo lang op den bodem van haar ziel gelegen had, onbewust wel, maar toch
als iets werkelijks, iets haar vertrouwds, iets, dat maar in haar tot klare bewustheid
behoefde te komen om tot daad te worden omgezet.
Toegrijpen, dat was naar Rotterdam, naar J o te gaan en te zeggen: hier ben ik, ik
hoor bij jou, want ik heb je lief. M'n ouders hebben 't recht niet ons te scheiden, ook
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niet al doen ze liet met volle overtuiging voor mijn eigen best; ze hebben het recht
niet, want ik heb je lief. De menschen, ze kunnen me niet schelen, de menschen zien
de dingen altijd anders dan ze zijn. God ziet ons J o , zooals wij zijn in onze liefde
en God weet dat onze liefde mooi en goed is. Daarom kom ik bij je J o , hier in
Rotterdam; daarom trotseer ik allen, als ik maar bij jou mag blijven...
Diep, diep begroef ze haar hoofd in haar kussen, vol schaamte over hare gedachten.
En toch, schoon ze slecht wetend, opstandig en huichelig tegen God en haar ouders,
bleef zij denken, denken, met kloppend hart en hijgenden boezem, als smakend een
verboden vrucht onder de duistere bedekking van den nacht. Ze was het meisje niet
meer dat zij geweest was vóór hare liefde, het meisje dat lachend gelukkig kon zijn
om een blauwe lucht en een stralende zon, bovenal omdat zij zich kind-van-God
wist. Het meisje niet, dat wel verdrietig kon zijn en smart hebben, kleine verdrietjes
en kleine smartjes, tot een bloem, een insect weer den glimlach bracht... niet het
meisje van den blauwen Goeden Vrijdag harer aanneming, toen zij vredig-gerust,
met het Paaschfeest der zonnige verrijzing al in 't verschiet, haar ziel als willig
neergelegd had aan de voeten van het kruis. Niet was zij het meisje meer maar de
vrouw, die een man ontmoet heeft op haren weg, die zich gekust heeft gevoeld met
den brandenden kus van zijn liefde, welke 't alles ánders voor haar heeft gemaakt....
En sedert dien laatsten dag van 't jaar kon ze de gedachte niet meer verdrijven:
van zelve naar Rotterdam te gaan - wanneer wist ze nog niet, voor hoelang nog
minder - maar zelve te gaan om J o te zien, om zijn arm om zich heen te voelen. Wat
er verder gebeuren mocht, kon haar niet schelen.
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Derde hoofdstuk.
I.
In Utrecht, waar ze moest overstappen, stond ze gepakt tusschen de menschen op
het perron, vlak vooraan, in de voorste rij. De trein was te laat; telkens boog er zich
een uit de rij naar voren om over de rails te zien, of er nog niets aankwam, en
onderwijl stond I d a duizend angsten uit, dat iemand haar zou herkennen.
Kom dan toch, waarom was ze dan zoo; ze deed toch immers geen kwaad. 't Was
toch immers alleen om te zien of J o ziek was, zooals ze geloofde; vanavond keerde
ze toch immers wêer naar huis terug? 't Was alleen maar om zékerheid te hebben;
zékerheid dat ze zich vergiste; dat haar droom geen beteekenis had gehad; - als ze
dáárop maar gerust was, dan... dan zou ze wel den moed hebben om evenals J o te
wachten... te wachten het heele nieuwe jaar door, tot er iets gebeuren zou dat hen
wêer tot elkaâr zou brengen. Want gebeuren zóu dat eens - dat voelde ze...
Onder haar donkeren hoed, achter het voiletje, schichtten haar oogen
vreemd-blinkend over het perron aan de andere zijde, waar zich reizigers haastten,
witkielen met valiezen en koffers sjouwden. Eens ook schoof proestend een
rangeerende locomotief rakelings langs haar heen; ze zag het koper flikkeren en den
machinist, in blauwen kiel, zwart roetgezicht met puilend wit van oogen, in 't
langsglijden haar strak aankijken. Ze schrok - M'n hemel, kende die man haar?? waarom keek ie zoo?...
Maar de locomotief was al voorbij, snerpte een eind verder een rauwen gil op
tegen de berookte stationskap. I d a kromp schrikkend ineen, zoodat de menschen
naast haar keken, elkaâr aanstootten, lachend. Gelukkig kwam toen juist de trein
binnen; I d a voelde zich eerst veilig toen ze weggedoken zat in een hoekje van de
dames-coupé.
Sporend nu door de velden-naaktheid, waar uit grijze
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wolken triestig de regen siepelde - met op de bank tegenover haar het sissig fluisteren
van een paar oude vrouwtjes - was het of de hurrie in haar hoofd nu voor 't eerst wat
bezonk, zoodat zij kon nadenken over den stap dien zij gedaan had. - In haar hand
voelde ze het papiertje waarop het adres stond van J o ... het papiertje dat ze eens van
D o r a R i k k e r s gekregen had, die 't weêr van haar broêr had. Weken had zij het
bij zich in haar portemonéetje gedragen... was ook wel een paar keer een brief aan
dat adres begonnen, dien ze dan telkens weêr verscheurd had, omdat ze 'm niet durfde
verzenden.
Zij staarde op het smoezele reepje en las het adres daar met half verwischte
potloodletters op gekrabbeld: Lange Warande 268 boven. En hei-duidelijk eensklaps
drong in vollen omvang tot haar door het besef van wat zij gedaan had. Was ze gek
geweest, krankzinnig? Ze zat in den trein en die voerde haar uren, uren ver van de
plaats waar ze woonde, naar Rotterdam, een stad die ze niet kende, waar ze geen
weg wist, waar ze eens, lang geleden, was overheen gespoord en die haar verschrikt
had toen met zijn donkerhooge huizingen en diepe straatgeulen, waarin verloren de
menschen mierelden. En zij - hier in dien trein, die maar voortjachtte, al maar voort,
steeds verder van huis, van haar kamertje, van al het bekende - wat ging ze daar doen
in Rotterdam, tusschen al die menschen, die huizen, waar ze geen weg wist?...
Hare gedachten verbijsterden. Ze kon een oogenblik niet denken meer. Tegenover
haar siste het gefluister van de vrouwtjes harder op, en opzij, tegen de coupé-raampjes,
zwiepte de regen feller. Maar 't was alles als een vreemde werkelijkheid, waaraan
zij, in den duizel van haar gedachteloosheid, geen deel had. Tot het schokken van
den trein over de wissels van een tusschenstation haar onzacht tegen 't houten beschot
der coupé kwakte. De vrouwtjes op de andere bank sloegen voorover; een harer
kwam boven op I d a terecht, die zwaar het lichaam op haar schoot voelde.
‘Gunst, vraag excuus’, lachte verschrikt het moedertje, alweer op haar eigen plaats
terug gezakt en haar rokken
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gladstrijkend. Haar gezellin proestte van schik in haar zakdoek. Ook I d a , even,
lachte, een lach die dadelijk op haar gezicht verstierf, en zij luisterde niet naar wat
de vrouwtjes nog verder grapten.
Tot de klare werkelijkheid toch terug nu, zag zij naar buiten, waar door het met
regendroppen bespritste rammelend raampje het buitene onherkenbaar voorbij snelde.
Op dat oogenblik snerpte de locomotief een langen gil - en I d a rilde. Dat was de
gil die haar van morgen, toen zij over 't stationsplein was gegaan, zoo vreemd
doorsidderd had, als een roep, een macht, die haar trok, getrokken had het
stationsgebouw binnen in een vizioen van openstaande wagons tot instappen noodend;
de gil die haar willoos, denkloos had gemaakt en bevende op de beenen; haar, voor
het loket, als werktuigelijk, met nauw verstaanbare stem een kaartje had doen nemen
naar Rotterdam... naar J o ... naar J o ...
En nu de trein plotseling vaart minderde in geknars van remmen, en de vrouwtjes,
overeind al, zich vasthoudend om het schudden, druk-doenerig langs haar heen
wrongen - dacht zij even, nuchter, zonder wanhoop nu, hoe vreemd het geweest was,
dat zij datgene wat weken lang als een vage bewustheid in haar had geleefd, dezen
morgen eensklaps, zonder dat zij begrepen had of zich verzetten kon, door een
donkeren drang van het oogenblik ten uitvoer had moeten brengen.
Zij waren in Gouda. I d a veegde met het blauw coupé-gordijntje den wasem van
het raampje en staarde tusschen de regendroppels die er op gekleefd zaten door, naar
't woelen van menschen op 't perron. - En, starend, had zij de gewaarwording als
werd ze meegevoerd door een vreemde onherroepelijkheid naar een ver, beangstigend
doel. Haar daad van naar J o te gaan, ineens, spontaan geboren uit een locomotiefgil
dien morgen aan het station, scheen haar nu iets dwaas', iets onmogelijks, als de daad
van een krankzinnige. Al die menschen om haar heen wisten wat ze deden, gingen
naar een zéker doel. Ze zag menschen uitzien naar kennissen, die met den trein
kwamen; ze zag
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handen schudden van vrienden-in-lang-niet-gezien. Een heer ging haastig op een
dame toe; die lachte van ver al, sloeg haar voile op en gaf hem een kus. - Dat was
alles het gewone leven; al die menschen hadden een zeker doel, wisten wat ze doen
moesten, waarheen ze moesten gaan. En tusschen die allen zat zij, I d a
We s t e r m a n , en ze ging naar Rotterdam, naar de Lange Warande... wat klonk dat
gek, iets griezeligs... naar de Lange Warande, naar J o . J o wist niet dat ze kwam;
niemand wist. Haar ouders zaten haar nu zeker thuis te wachten, begrepen niet waar
ze bleef. Ze was even een paar boodschappen gaan doen vanmorgen en had nu al
uren weer thuis kunnen zijn. Ze zouden laten vragen aan de winkels waar ze geweest
was, misschien denken dat ze een vriendin of een kennis was tegengekomen en daar
bleef eten. Ongerust zouden ze nog wel niet zijn...
Toch begon haar nu ook deze gedachte meer en meer te kwellen: wat haar ouders
van haar weg-zijn denken moesten. O, ze was slecht en roekeloos geweest - ze had
onverantwoordelijk gehandeld. Alle menschen zouden haar daad afkeuren, niet alleen
haar ouders, die ze veel verdriet aandeed en in onrust zou jagen, maar ook J o , ook
J o ...
Een vlijmende pijn kneep haar borst; nooit had ze iets gedaan achter den rug van
haar ouders om, iets wat die niet zouden mogen weten. Nu was ze slecht geworden,
deed ze slechte dingen, als meegevoerd door die vreemde onherroepelijkheid.
Een oogenblik schoot de gedachte door haar heen hier in Gouda nog uit te stappen,
met den eerstvolgenden trein naar Utrecht terug te gaan, - maar de trein zette zich al
in beweging, 't Was te laat.
Toen, hoe meer zij Rotterdam nu naderden, hoe grooter haar onrust werd over
haar stap. In haar verbeelding zag zij den trein opnieuw stilstaan, onder de
hoog-zwarte kap; een conducteur, die 't portier open wierp; de menschen tegenover
haar die uitstapten. Zij ook, ze moest uitstappen; ze hoorde de conducteurs het roepen:
Rotterdàm... Rotterdàm ... En ze stapte uit en ze zag zich loopen in den
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regen, met in haar hand het papiertje, waarop 't adres stond van J o : Lange Warande
no. 268 boven. 't Was niet ver van 't Maasstation, waar ze aankwam, had D o r a
gezegd. O, wat deed ze, wat deed ze, en wat zou J o zeggen en al de menschen, al
de menschen uit die straat, die Lange Warande - wat een naam, wat 'n vreemde,
akelige naam toch, wóónde daar J o ? Als... als hij eens verhuisd was?! En als... als
in die straat eens niemand wist waarhéén?!! Dan zou ze in Rotterdam blijven
rondloopen in den regen, hu... wat koud was dat! Ze zou loopen straat in straat uit,
overal zoekend en vragend naar J o . De menschen zouden haar aankijken, uitlachen
misschien wel, en ze zou J o niet vinden, niet weten of hij ziek was en haar noodig
had. - En onderwijl lag hij misschien ergens boven in een kamer naar haar te
verlangen, telkens 't hoofd oprichtend, luistrend bij ieder geluid op de trap. En zij
zou niet komen... zou niet komen; telkens zou hij weêr zijn teleurgesteld...
Een kilte doorhuiverde haar, deed haar tanden klapperen; toch voelde ze haar
wangen gloeiend heet. Den regen hoorde ze maar al tegen de ruitjes tikkelen. Zij
raakte in een koortsigen soezel, - tot de trein opnieuw stilstond, in Rotterdam, en ze
moest uitstappen.

II.
Toen, te midden van den stroom van menschen die zich wrongen naar het tourniquet,
waar een conducteur ijzig-kalm de kaartjes afnam, was het dat in haar strakte een
zucht tot zelfbehoud, zich zettende om in een wil tot practisch zijn nu, tot handelen.
Even, bij 't uitstappen van de coupé, was er in haar geweest het verlangen zich maar
gaan te laten, vallen te laten haar doffe lichaam tusschen de rails, tot een trein het
kwam verpletteren; maar dan, resoluut, had ze zich opgedrongen dat ze idioot was
zoo te denken, dat ze zich aanstelde, dat er menschen naar haar keken. Ze moest zien
dat ze er uit kwam... uit dat gedrang... waar was de uitgang... o, daar!... ze was nu in
Rotterdam; ze moest handelen nu, handelen...
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Buiten, in den regen, aarzelde zij toch weêr een oogenblik wat te doen. Een man
nemen om haar naar de... hoe heette 't ook weêr... te brengen? Nee, maar niet doen;
't stond te gek, nu ze niet verwacht werd; zou maar een eindje oploopen; dan aan
iemand vragen naar den weg. Niet zoo'n witkiel die den heelen weg met je meêliep.
Zou maar die kade afgaan, langs die tuinen, zoo gingen toch immers alle reizigers.
Uit de egaal-grauwe lucht, als een dun vlies getrokken over den hemel, siepte een
mottige regen neêr; de donkere struiken in 't schrale plantsoen waar ze langs ging
glommen van nat. Door den regen-nevel, uit de verte, scheurde de lugubere roep van
een stoomboot.
I d a , haar rokken bijeengepakt om de morsige straat, spoedde zich langs het trottoir
de overige reizigers voorbij. Bij een brug vroeg ze aan een jongen naar de Lange
Warande. De jongen, met druipende haren sprietend van onder zijn pet, bleef haar
dom aankijken; zei toen dat-i 't niet wist. I d a , gejaagd, als opgezweept door haar
zenuwen, was al doorgeloopen, klampte een man aan, een kolendrager. Die wees
haar een gracht langs, tot daar in de verte, zag ze die molen, nou, dan daar links af,
zoo'n schuine straat in; moest daarginds nog maar eens vragen.
I d a was al voort, weg, stappend in de plassen zonder uit te wijken; ze zag nu dat
ze bij 't station direct links had kunnen afslaan, dat ze door die kade te nemen een
heel eind was omgeloopen. Dan, hoe verder zij liep, hoe meer zij een beklemming
haar borst voelde drukken. Ze kwam nu hoe langer hoe dichter bij 't huis van J o h a n ;
wat zou ze moeten zeggen straks, als ze had aangebeld, en hij, wat zou hij van haar
denken??
Zij voelde hoe haar waugen, nat van de regenspetten, opgloeiden bij die gedachte.
Evenals in de coupé werd ze zich weêr bewust, helder-duidelijk, van het
onbehoorlijke, zondige dat zij ging doen. Zij schaamde zich voor God die op haar
neêrzag. O, ze voelde geen vreugde, geen verlangenstinteling nu bij 't denken aan
J o h a n ; een vage, dompe vrees voor wat komen ging leefde in haar.
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Bij den molen had men haar nu spoedig de Lange Warande gewezen; een jongen
liep een eindje met haar op.
Nu ging zij, licht duizelig, de lange huizenrij af, haar oogen schichtend langs de
groezele deurposten naar de nummers, - haar vingers verfrommelden zenuwachtig
het papiertje met zijn adres.
No. 154... 156... 158. Haar hart klopte hoog in haar keel; ze voelde hoe haar beenen,
al voortgaande, onder haar sidderden. Het was haar als bevond zij zich op een
beweeglijk vlak, als week de straat weg onder haar voeten. De huizen waar ze
voorbijging stonden als met wankelende muren om haar op. - En ze zag, voor de
ramen, hier en daar gezichten die haar nagluurden. 232... 234... 236... Werktuigelijk
telde zij de nummers. Nog enkele huizen nu; ze zag den gevel al, geloofde ze, die
gele daar naast dat pakhuis, waar mannen aan een katrol bezig waren met zakken te
hijschen.
Zij vertraagde haar pas; ze zou niet durven aanschellen; het liefst zou ze nog maar
zijn omgekeerd en de straat uitgehold, weg, weg, naar huis terug. Toch deed ze ook
het laatste eindje; trachtte haar gezicht strak-onverschillig te zetten, opdat maar die
hijschende mannen niets zouden bemerken.
Nu haalde zij de bel over, een roestigen knop in den verveloozen deur-stijl van
een smal, hoog huis, dat verknepen stond tusschen een paar gore pakhuizen; een
blikkig rammelgeluid liet haar hooren hoe haar zenuwachtige ruk zijn uitwerking
niet gemist had.
Even, op het geluid, had een van de hijschende mannen naastaan het hoofd
omgewend en haar van 't hoofd tot de voeten bekeken; toen wierp hij zijn kameraads
een grapwoord toe, over haar, begreep I d a , die zich rood voelde worden tot in haar
nek. - Het wachten scheen eindeloos. Zouden de menschen niet thuis zijn, verhuisd
misschien ?.... dacht zij angstig en toch wat verlicht tegelijk. Zij wist zelve niet of
zij wenschen moest J o te ontmoeten.
Maar de deur, met een ruk, kraakte open, en een stem,
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boven aan de steile trap, riep naar beneden: ‘Wie is daar?...’
‘Ikke... juffrouw We s t e r m a n ... ik woû... is J o ... is meneer Ve r m e e r thuis?’
riep I d a bevende tegen de trap op.
‘Ikke... wie is ikke... ik versta uwes naam niet. En wie mot uwe hebben, zegt u?
U mot wat harder praten assieblief.’
‘Ik ben juffrouw We s t e r m a n , een kennis van meneer Ve r m e e r , die woont
immers hier? Ik zou meneer graag een oogenblik gesproken hebben.’
‘Meneer Ve r m e e r , zeit-u? Wacht, ik kom bij u...’
De spreekster stommelde de lange trap af, stond nu tegenover I d a met
klein-geknepen, achterdochtige oogjes. Het was een lang, schraal mensch in v
aal-zwarte japon met bruine vetvlekken. Ter hoogte van de ingedeukte borst zat een
rijtje spelden gestoken, op-trappend als de pijpen van een orgel. Het dun-vlosse haar
draadde slordig om het tanig gezicht vol pokputjes.
Ofschoon I d a , in haar droomen, zich de omgeving van J o niet weeldrig had
voorgesteld, in haar zucht naar romantiek zijn leven vertragischend tot een bestaan
van aandoenlijke armoede - zoo was haar de ontmoeting met deze vrouw toch een
schielijke ontnuchtering. - Woonde J o daar werkelijk; bij dat mensch? Of... had ze
zich vergist misschien in 't nummer?
De vrouw was intusschen snel-ratelend een relaas begonnen. Meneer Ve r m e e r ,
jawel, die sjoernalist niewaar, jawel, die had hier gewoond. Dat was nou, laat 's zien,
een maand of twee geleden. Hij woonde nou op den Binnenweg, geloofde ze; nr. 25
of 95, of zoo iets; precies wist ze 't niet; de juffer moest daar maar eens vragen. En
misschien was-t-i ook wel weêr verhuisd; want die alleen-wonende heeren, daar kon
je geen peil op trekken: zóó waren ze ergens en zóó waren ze weêr weg. Of de juffer
van de fermilie was?
Zij zag het meisje wantrouwig aan, zoodat I d a bloosde; een onverstaanbaar
antwoord stamelde. ‘Afijn, gaat mijn

Onze Eeuw. Jaargang 8

355
ook niet an, hé?’ lachte het mensch ‘zooals ik zeg: 'k geloof dat-i Binnenweg nr. 25
woont, of 95, daar wil ik af wezen’.
Verveeld keek ze over den schouder van 't meisje heen de straat in naar de
hijschende mannen; - I d a begreep dat het gesprek door haar als afgeloopen
beschouwd werd. Een trieste ontmoediging zonk in haar neer. Het begon harder te
regenen; klam-verhit voelde ze haar lichaam in haar kleeren. Ze mompelde een zacht
‘dank u wel’ tot de juffrouw, die even knikte zonder haar aan te zien, iets riep naar
een vrouw, die aan den overkant uit een raam hing.
I d a , de straat langzaam afgaande, bedacht hoe zij die juffrouw nog had willen
vragen waar die Binnenweg dan was; toch durfde ze niet teruggaan uit vrees
ongeduldig te zullen worden afgesnauwd; - ze zou eerst maar een eindje doorloopen,
dan maar eens vragen. De regen kletterde op haar paraplu - gelukkig dat ze die bij
zich had! - ze zag de druppels spatten in de plassen. Om haar stonden de huizen hoog
en grauw, glimmend van nat. En vermoeiend rettelde aan haar ooren de
groote-stads-drukte.
Zij liep zonder veel denken; - vaag leefde in haar het besef van wat ze hier deed
in deze vreemde stad: J o h a n opzoeken... Maar het leek haar zóó vreemd en
onwerkelijk nu, dat J o h a n hier wonen zou temidden van deze herrie, dat ze zonder
spanning van aandacht of verlangen het oogenblik tegemoet kon zien waarop zij hem
zou hebben gevonden. Het scheen haar als kon de J o h a n daar ergens op dien
Binnenweg toch nooit de J o h a n zijn dien zij lief had, de J o h a n van thuis, met
wien zij zoo vaak om het stadje of in 't duin gewandeld had, de J o h a n wiens stem
zij kende en wiens handen ze zoo dikwijls streelend had gevoeld langs haar wangen
en door d'r haar.
Ze vroeg verscheidene malen naar den weg, stond geduldig te luisteren naar de
omslachtige aanwijzingen die men haar deed, zonder dat het alles recht tot haar
doordrong. Ze ging dan maar op goed geluk in de richting

Onze Eeuw. Jaargang 8

356
die haar was aangewezen - tot zij, verbijsterd door het warrelnet van roezige straten,
opnieuw iemand vroeg, die haar op zijn wijs terecht hielp.
Eerst op den Binnenweg sloeg met een schrik weer de realiteit op haar neer van
dat wat zij doen kwam. O, wat deed ze, wat deed ze toch - wat ging ze beginnen!
Zou J o haar niet slecht, niet laf vinden, dat zij den moed niet had gehad te wachten
tot het alles van zelf weer in orde komen zou? En o, ze schaamde zich zoo, ze
schaamde zich; - deden meisjes wel ooit wat zij deed? Die vrouw uit de Lange
Warande had zoo naar, met zoo'n akeligen schuinschen blik haar aangekeken en zoo
geniepig gelachen toen ze zei van dat het haar niet aanging of zij familie was van
J o . Wat meende dat mensch, wat dacht ze? Dàcht ze iets, of had ze 't zich maar
verbeeld? O neen, ze dacht iets, iets slechts, iets schandelijks; ze voelde dat die vrouw
iets gedacht moest hebben van haar... en van J o ...
Zij voelde zich koortsig gloeien en duizelend. Haar kleeren, doorweekt van 't stadig
regenen, plakten aan haar lichaam. Nu was het droog, maar zij durfde haar paraplu
niet dicht doen, uit angst voor de vele ramen die op haar neerzagen. Zij kon no. 25
niet dadelijk vinden, was te ver doorgeloopen; moest weer terug. Eindelijk had zij
het huis, een soort van melksalon naar 't scheen, met groene palmpjes voor het venster.
- Haar hart klopte hamerend tegen haar korset; haar adem stokte; violette sterretjes
verschoten voor haar blik, toen zij bevend de klink lichtte. Even later stond ze weer
op straat, waar een schraal zonnetje in de plassen blikkerde. Op no. 25 was J o niet
bekend; de juffrouw uit den melkwinkel had zijn naam nooit hooren noemen. - 't
Was zeker 95, sprak I d a zich moed in; had die juffrouw daarginds dan niet gezegd
dat ze voor 't nummer niet kon instaan?
Toch voelde zij meer en meer een doffe verslagenheid in haar neerloomen. Als ze
J o eens niet vond... dan was haar reis tevergeefs. Dan had ze haar ouders tevergeefs
in ongerustheid gebracht; ze kon dan geen moed meer hebben om naar huis terug te
keeren. Ze zou dan maar blijven

Onze Eeuw. Jaargang 8

357
loopen, loopen, den heelen dag door, tot het avond werd en ze niet verder zou kunnen.
Dan zou ze ergens op een achteraf-grachtje, waar weinig menschen waren, op de
leuning van een brug gaan zitten denken aan J o , die haar nu wachtte, en aan het
geluk dat zij gehad hadden, maar dat hun door de menschen was afgenomen; - en
dan, als er op een oogenblik geen voetgangers voorbij gingen, zou ze zich van de
brug laten glijden in het water...
Tranen drongen in haar oogen; in haar borst huilde het zoete zelfbeklag stilletjes
uit.
Ze was bij no. 95 vóór ze 't wist en zij schrok van de schel, die zij als werktuigelijk
had overgehaald. Het ontnuchterde haar opeens, stevigde plotseling weêr in haar den
drang tot handelen uit zelfbehoud. Wachtende trachtte zij zich een houding te geven;
deed haar paraplu neêr en tipte met de vingers aan haar hoed, of die recht stond. Wel
klopte haar hart, nu ze zóó in de nabijheid van J o h a n was, maar toch voelde zij
zich kalm, kon netjes haar vraagzinnetje klaarmaken voor de juffrouw die zou
opendoen. 't Was een heel huis, stelde ze zakelijk vast; ze hoefde dus gelukkig niet
tegen een trap op te schreeuwen.
Lang liet men haar niet wachten; 't geslof van stappen klonk al in de gang; de klink
rikkelde en een juffrouw met een zwart gehaakt mutsje en een stalen bril stond vóór
haar.
Of meneer Ve r m e e r hier woonde.
Jawel, maar meneer was op 't moment niet thuis.
Wanneer meneer dan thuiskwam?
Dat kon nog wel 'n uurtje aanloopen. 's Maandags kwam meneer toevallig een
paar uur vroeger thuis als anders, omdat-i dan 's avonds weêr naar 't bero moest. Als
de juffrouw dus wat geduld woû hebben en op de kamer wachten?
I d a knikte haastig, bleekjes. In haar borst hamerde het wild, ze wist niet of het
van vreeze of vreugde was. Ze was dus terecht! Daar vóór haar stond zijn juffrouw:
zij alleen, van al die vele, vele onbekenden hier in Rotterdam, wist van J o , kende
zijn stem, had hem gezien, hooren spreken, misschien nog dezen morgen. Een drang
die vrouw
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te omhelzen, te kussen was in haar. Dat was geen angst, maar vreugde, vreugde dat
zij J o h a n nu gevonden had.
Toch uiterlijk rustig, volgde zij de juffrouw door het smalle gangetje, waar 't naar
uien rook, dan de donkere trap op, tastend met haar vingers langs een leuning, die
kliemerig aanvoelde. ‘'t Is heel boven,’ hoorde ze de juffrouw vóor haar uithijgen.
‘'k Het meer commensaals, en meneer Ve r m e e r is de allerhoogste. 't Is anders hier
in Rotterdam overal hetzelfde met die trappen en als je dan asthmatisch bent...’
Aan 't eind van een donker-muf portaal, waar I d a bijna struikelde over een gatigen
looper, hoekte nu een lichtgat, en de juffrouw bleef de deur openhouden om haar
binnen te laten.
‘Als u nou wat uw gemak neemt; wacht, ik zal die stoel voor u leêg maken. Ja,
die heerenkamers, nou, daar weten we wat van. 'k Heb twintig jaar verhuurd, altijd
aan heeren, maar ik zeg anders: liever drie dames op een kamer dan één heer.
Asseblief, neem uwe plaats. 'k Zal meheer direct boven sturen als ik hem hoor...’
Nu zat zij alleen, met kloppend hart; alleen op J o 's kamer. Zij durfde niet om zich
heen zien die eerste oogenblikken; staarde maar naar de punten van haar schoenen.
Eindelijk, schuchter, waagde zij het rond te blikken. De kamer was klein, met een
schuinen wand, waaronder een bed stond. Daarvóór een tafel vol boeken, stoffig en
slordig opgestapeld; in een hoek een waschtafel waarnaast een verschoten rood
gordijn afhing in lamme plooien. Een paar stoelen stonden tegen den muur, éen voor
het bed, allen met stapels boeken en papieren.
I d a 's eerste indruk, toen zij het vertrek zoo rond zag, was een van felle
ontnuchtering. - Was dit werkelijk de kamer van J o ; was hij het die hier weken,
misschien maanden lang, geleefd had en gewerkt, temidden van dezen valen rommel,
op dit trieste zolderkamertje met het vlekkig behang en dat kleine raampje, waar
haast geen daglicht door kon binnendringen? Waar waren de platen van

Onze Eeuw. Jaargang 8

359
Jugend en van Simplicissimus (dat rare woord dat ze nooit goed kon uitspreken) die platen waar J o altijd zoo trotsch op was geweest, al had zij ze zoo mooi niet
kunnen vinden? En waarom was zijn schrijftafel zoo stoffig en zoo slordig, - J o , die
toch altijd zoo op orde was gesteld?
Op zijn inktkoker zag zij een paar boordknoopjes slingeren, daarnaast een hoopje
grijze asch. Een weerzinnige nieuwsgierigheid dreef haar op van haar stoel de verdere
geheimzinnigheden, die ze op de rommel-tafel liggen zag, te inspecteeren. Toen wat was dat??
Verschrikt-griezelend keerde zij zich om: iets lauws en weeks had zij bij 't opstaan
haar wang voelen streelen. Het was een vest dat aan een spijker boven haar hoofd
hing, scheef getrokken aan een der armsgaten; aan een uitgescheurd reepje laken
bungelde een knoop.
Met groote oogen bleef zij het ding staan aanstaren; ze voelde hoe tranen zich in
haar ooghoeken opdrongen. Wat zij gewaar werd - ze wist er zich geen rekenschap
van te geven: was het verteedering, om J o , die hier zoo hulpbehoevend leefde, ver
van haar, op een ongezellige huurkamer? Of was het...

Vierde hoofdstuk.
I.
‘Het is mogelijk dat ik gedwaald heb, kinderen; - we zijn allen zwakke zondige
menschen, die struikelen in vele. Wat I d a gedaan heeft, heeft mij en d'r moeder veel
verdriet veroorzaakt, nu niet gesproken van de onrust waarin we gezeten hebben. En
toch... toch geloof ik nu dat God mij in het gebeurde een teeken gegeven heeft, een
waarschuwing... dat ik te streng ben opgetreden; dat ik niet had mogen scheiden wat
Hemzelf behaagd had te vereenigen. Ik wil het zoo opvatten... als een teeken; - is
het hierin dat ik dwalen mocht, dan moge God mij ver-
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geven; Hij weet dat ik naar mijn zwakke krachten steeds er naar getracht heb Zijn
wil te doorgronden en datgene voor mijn kinderen te doen wat ik meende dat tot hun
waarachtig geluk en vrede dienen kon...’
Met gebogen hoofd en zachte stem, gebroken in deemoed, had haar vader
gesproken, en zij, aan zijn voeten geknield, haar hoofd op zijn knie, had gesnikt,
gesnikt van droefheid en vreugde.
Naast haar stond J o h a n , zijn hand op haar schouder; ook hij was ontroerd, begreep
zij, al sprak hij geen woord.
Zoo was het geweest, den avond van den dag waarop hij haar had thuis gebracht,
terug uit Rotterdam, waar ze in hevige koorts had gelegen. - 't Was zoo ver en zoo
vaag dat alles nu, bij 't herdenken: haar heele gaan naar Rotterdam, die spoortocht,
haar beklemdheid, haar zoeken toen van J o in die roezige straten, het wachten op
zijn kamer... eindeloos... terwijl de schemer viel en ze de koorts had voelen in zich
opgloeien van angstige spanning... Dan, eindelijk, zijn voetstap op de gang, het
opengaan van de deur, zijn kreet - en het alles wegduizelen toen om haar heen, het
zinken in een afgrond van ongewetenheid...
Dan haar liggen in het kleine, vreemde achterkamertje, zoo slap en moê, op een
bed dat zij niet kende, - en af en toe de juffrouw met het zwarte mutsje en den stalen
bril, die om de deur kwam kijken of ze sliep, haar telkens gevraagd had of ze wat
eten wilde. 't Scheen alles een droom van dompe benauwing, nu, dat ze weêr thuis
was, heusch weêr THUIS! Boven had ze haar lieve kamertje gevonden als na een lange
afwezigheid, toch onveranderd, geheel zooals ze 't had verlaten met zijn teksten aan
den muur, zijn portretten en snuisterijtjes op haar kastje. En beneden de huiskamer,
die goeie ouwe huiskamer met de gezichten van vadertje, moedertje, die ze zoo'n
verdriet had aangedaan, en D o l f j e en L i e n , die om haar heendansten en al maar
vroegen waar ze geweest was.
Dat was wel pijnlijk, die kinderen, die niet begrepen, haar als een heldin, een
wondermensch te beschouwen schenen - toch, vader had gezegd hoe het àl vergeten
en vergeven
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was, en haar aangezien met een blik, dat zij niet treurig meer kón zijn.
En dan... was het waarheid of was het... Neen, daar stond hij - haar J o ; daar hief
hij zijn lief, ernstig gezicht naar haar toe en lachte, o, làchte om wat haar te vreemd,
te wonderlijk nog was! God is goed... God is goed... psalmde het in hare ziel. Hij
was het, die alles wel had gemaakt - en haar vadertje, haar vadertje... die was een
engel!...

II.
Hun huwelijk was nu vastgesteld tegen Mei. J o had een goede betrekking in
Rotterdam en er was geen reden lang te wachten. Haar vader, met een haar niet geheel
verklaarbare voortvarendheid, had er zelfs op aangedrongen, dat zij niet lang meer
wachten zouden nu, spoedig een datum bepalen.
Dat gaf een heele drukte in huis, nu alles in een paar maanden moest klaar zijn.
I d a 's uitzet, waaraan ze in haar engagementstijd zoo dapper had gepiekt en dat
gelukkig bijna klaar was, moest haast je rep je afgemaakt; geheele ochtenden zat zij
met haar moedertje te naaien.
Juffrouw We s t e r m a n scheen als verjongd; de rimpels op haar gezicht leken
weggevaagd onder den zonnigen glimlach, waarmede zij zitten kon, gebogen over
de lakens en servetten, die zij merkte.
‘O kind, ik ben zoo blij, zoo verlicht’... had zij op een morgen I d a bekend, die
achter haar stoel was komen staan en haar arm om haar had heengeslagen. En: ‘Zie
je, kindje,’ was zij voortgegaan, ‘je moeder is maar een eenvoudige vrouw, je vader
weet alles zooveel beter. Hij is zoo'n verstandige man, I d a , soms wel 's wat te
verstandig voor ons vrouwen, heb ik wel eens gedacht, maar dan vond ik het toch
ook weêr zonde zoo te denken, want 't is een bèste man, kind, die vader van je, die
z'n hart heeft zitten op de rechte plaats. Alleen... je moet niet denken, kindlief, dat 't
me zoo gemakkelijk is afgegaan
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hem hierin te volgen; je begrijpt wel wat ik bedoel... Een vrouw is maar een vrouw,
dat zul je later ook nog wel 's voelen; - die redeneert niet altijd, die volgt haar hart,
en daarom, kindje, zie je, is het niet zoo makkelijk voor me geweest als je misschien
wel eens gedacht hebt, je vader te volgen en toe te stemmen in jullie scheiding;
‘sterk-zijn’ noemde hij dat. Mijn verstand zei ook wel dat hij gelijk had; dat het niet
anders kon en mocht, en toch... Maar nu is het alles vergeten en vergeven niet? Ja,
schud maar je hoofd niet, kind, vergeven óok, is niet, zeg dan: je voelt geen wrok
tegen je ouders, is wel, omdat zij meenden je verdriet te moeten doen voor je best?’
Tranen drongen I d a in de oogen; zij preste haar armen stijf, stijf om haar moeders
hals. ‘O moeder, niet zeggen, toe... ik ben het die om vergeving vragen moet; ik ben
zoo slecht geweest; ik heb zulke leelijke gedachten gehad, o, als u eens wist, dan zou
u niet meer van mij houden en vader ook niet, o, dat weet ik zeker. Ik begrijp dan
ook niet, waarom God mij het geluk heeft teruggegeven; ik zou eerder begrijpen als
Hij... als Hij...’
Zij lag voor haar moeder geknield, het hoofd in haar schoot; haar wangen gloeiden
van schaamte. En zij begon hartstochtelijk te snikken, nu haar moeder, met trillende
stem, die zwol en vreemd-statig klonk in de stilte van het kamertje, een couplet
opzeide van haar lievelingspsalm:
Loof Hem, die u al wat gij hebt misdreven,
Hoe veel het zij genadig wil vergeven;
Uw krankheên kent en liefderijk geneest;
Die van 't verderf uw leven wil verschoonen,
Met goedheid en barmhartigheid u kronen;
Die in den nood uw redder is geweest!

III.
De dagen gingen gauw en ongemerkt voorbij in den roes van duizenderlei
beslommeringen. I d a had haast geen tijd zich rekenschap te geven van haar geluk;
als zij, onder haar werk door, aan J o dacht, ginds in Rotterdam, dan was het wel
anders dan zoo kort geleden eerst, die dagen
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vol heimwee-snikkend verlangen; en toch.... toch scheen het haar of hij nu verder
van haar af was dan toen, - Hoe vreemd, dacht zij dan, hoe vreemd: dat ik nu, nu ons
huwelijk zoo na op handen is, dat gevoel heb van den afstand die tusschen ons ligt,
terwijl, toen ik meende voor goed van hem gescheiden te zijn, ik mij zoo dicht bij
hem voelde.
Dan beproefde zij wel zich J o voor te stellen zoo als zij in haar heimwee dat zoo
vaak gedaan had, toen zij hem volgde door de drukke straten en in zijn verlaten gaan
hem geïsoleerd voelde te midden dier vele, onbekende, haast vijandige menschen; toen ze met hem zat op zijn eenzame kamer en door zijn haar streek haar streelende
hand; - heel dat lieve gedroom van om te schreiene innigheid en om te juichene
trotsche blijheid tegelijk, waarin ze zijn leven, hun leven, vertragischte en vermooide
in heerlijk zelf-beklag; - zij trachtte de realiteit van dat leven, dat denken, terug te
leven nu, te transponeeren het in de gelukssfeer van thans; - maar het ging niet, het
bleef onreëel en ver alles: 't was of J o 's beeld haar ontweek.
's Avonds, in bed, spande zij zich in, zich hun toestand in te denken, de volle
heerlijkheid van hun op handen zijnde huwelijk en hun daaruit volgend
altijd-samen-zijn als een stroom van verrukking over zich heen te voelen gaan; maar
zij bleef koel, onaangedaan bijna - zij rilde niet onder haar lakens van zalige
verwachting; ze lag met groote oogen te staren in het donker, en zij begreep niet. Was ze dan niet blij, niet gelukkig, nu alle verdriet, alle moeite geweken was, en zij,
over enkele weken, zou worden J o 's vrouw? O ja, zij was blij, zij dankte God die
haar weg had voorspoedig gemaakt, haar gebeden had verhoord. En toch... waarom
voelde zij haar geluk niet dieper, niet inniger, waarom ontroerde haar de gedachte
nu spoedig J o 's vrouw te worden niet zóó als zij vroeger gemeend had dat die
gedachte haar ontroeren zou? Zij ergerde zich dat zij 's avonds zoo spoedig insliep,
niet uren wakker lag, denkend aan haar geluk; ze voelde er een soort van
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ontrouw jegens J o in, die nu zeker nog op zat op zijn stille kamer, onder 't werken
met zijn gedachten bij háar.
Dan, tegen den Zondag, waarop hij kwam, werd het anders. Dan was het wel het
oude, blijde gevoel van vroeger, waarmeê zij toen hem tegemoet vloog als hij de
winkeldeur opende. - Hij kwam altijd Zondag met den trein van half een. Moeder
had er het eten wat later om gesteld. Een paar maal was ze, na de kerk, hem van 't
station gaan afhalen, maar ze vond het niet gezellig hem te ontmoeten te midden van
al die vreemde menschen - en sinds bleef ze liever rustig thuis, hem wachtend op
haar kamertje.
Dan was het wel het oude, blijde gevoel waarmede zij gespannen luisterde naar
ieder geluidje in huis: het slaan van deuren, eiken voetstap op de trap. Was hij daar??
Ze hield den adem in. Neen. 't was L e n a maar die over het portaal ging. Daar ging
de winkelbel, dat móést hij zijn. 's Zondags kwamen er toch immers geen klanten.
Dan vloog ze het portaal over en ging staan luisteren en spieden boven aan de trap.
Als ze dan geen vluggen voetstap hoorde, begreep ze dat het vader met diaken
H o r s t m a n of een ander moest zijn geweest.
En als hij het dan eindelijk, eindelijk toch heusch heelemaal wás, ze zijn lieve
gezicht met de lachende oogen om 't hoekje van de deur zag en ze in zijn armen lag
eer ze het wist - dan was er niets anders en niets vreemds meer; dan was heel de
afstand welken ze zoo'n gansche week had tusschen hen gevoeld opeens geslonken,
geworden tot niets; dan was het weêr alles het oude, het zalige, waarin niets bestond
dan hunne liefde, de heerlijkheid van bij elkaâr te zijn, elkaâr toe te behooren, toe te
behooren voor altijd, altijd...
Dan, na het eten, als zij moeder geholpen had de vaten te wasschen, hadden zij
het rijk alleen. Dan hoefden zij zich voor een uur eens niet ‘aan 't gezelschap te
geven’, mochten ze eens leuk ‘egoïstisch’ zijn in hun geluk. Als 't goed weêr was
gingen ze wandelen, al die bekende plekjes opzoeken uit den eersten tijd van hun
verloving,
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en ondertusschen vertelde J o van wat hij die week gedaan had in Rotterdam, hoe
hij in zijn vrije oogenblikjes al eens op huizen was uitgeweest, in Feyenoord; 't was
nog al moeilijk iets goeds te vinden.
Dan drukte zij even zijn arm en ze zagen elkander aan in 't blijde vooruitzicht, en
zij telden op met hoeveel kamers zij het zouden kunnen doen en waarvoor zij die
kamers zouden bestemmen. - Géen ‘mooie’ kamer, vond hij, met antimacassars en
al die prutserij; bezoek ontvangen, daar deden ze niet aan, is 't wel kindje?
Maar zij had even gepruild, teleurgesteld. ‘Hè, geen mooie kamer, waarom niet?
Iedereen had dat toch; dat hoorde zoo; en om heelemaal geen bezoeken te ontvangen
dat was egoïstisch. En daar konden ze toch ook niet buiten, J o moest maar eens
bedenken: haar familie toch, als die 's een dagje overkwam, haar ouders of een van
de ooms en tantes: tante D i e n had nú al geschreven dat ze vast eens gauw zou
aankomen als ze getrouwd waren.
Hij had even tegen-gesputterd: 't was wat moois, al dadelijk tantes over de vloer;
hij kon 't niet helpen, maar hij was niet erg familiezwak.
Zwijgend waren zij, na die woorden, eenige oogenblikken naast elkander blijven
voortloopen; - I d a vond dat J o onaardig sprak en bleef een beetje pruilen; J o sloeg
met zijn wandelstok langs de zilvrig-bevroren grassprietjes.
Maar toen zij over de duinen heen geklauterd aan 't zeestrand stonden in den
frisschen wind, en hun oogen gaan lieten over de grauwe vlakte van bruisend water,
waarboven aan den horizont wat lood-blauwe sneeuwwolkjes fronselden, greep hij
- zich voelend alleen met haar in de winter-verlatenheid van 't wijde land - haar hand
en zag haar aan met een blik van zegevierend geluk, van zacht-dringende
overmeestering, waaronder zij de oogen sluiten moest en willoos zinken aan zijn
borst en 't uitsnikken van zoete zaligheid en dankbaarheid.
En terwijl zij langzaam waren opgewandeld langs het strand met de barre duinen,
waartegen in dichte gelederen
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de groene helm stil-eenzaam klom, hadden zij gesproken, met juichende klanking
in hun stemmen, over 't geluk dat hen wachtte en waarin hun oogen staarden met
stille verrukking, als in een perspectief van glanzende heerlijkheid.
Toch, soms, als hij bij haar was, kon 't gesprek eensklaps stokken; een stilte viel
tusschen hunne woorden, en zij bleven zwijgend naast elkaâr, als niet wetende wat
meer te zeggen. Dan was het of een benauwde verlegenheid I d a in de borst greep,
en het landschap, de kamer waar ze zich bevonden, wegwemelden voor haar blik.
Dan kon ze zich betrappen op 't verlangen naar alleen-zijn, naar 't einde van dezen
dag, naar de stille afgeslotenheid van haar kamertje, waar zij in het duister van den
nacht haar gedachten zou kunnen verzamelen. Vreemd slikte het in haar keel, terwijl
ze naast hem zat en naar woorden zocht en geen woorden vond, als door een
verlamming in haar hersenen. Naast haar zat hij lang en zwart, als in gepeinzen. Ze
zag hoe zijn vingers zenuwachtig aan zijn snorharen plukten, een beweging die zij
vroeger niet in hem gekend had. Waar dacht hij aan? Wat hield hem nu bezig, dat
hij niet sprak... die beklemmende stilte liet voortduren... Dácht hij aan iets... aan zijn
werk misschien... aan moeilijkheden op zijn kantoor, of aan... dat àndere?
O, als hij maar sprák... zij zou wel begrijpen... wel moeite doen hem te begrijpen...
ook in dat vreeselijke: zijn twijfel en ongeloof... Ze zou wel begrijpen... misschien...
omdat zij van hem hield.
Waarom sprak hij dan niet en waarom sprak zij zelf niet; waarom zag zij er zoo
tegen op dat vreeselijke aan te raken? Ze was laf en gemakzuchtig, ze was bang voor
pijn, maar ook was ze bang hèm pijn te doen als ze spreken ging over dat ééne
tusschen hen.
O, ze wist nu wel dat het geweest was haar teleurstelling: te bemerken, te vòelen
dat dat ééne nog onveranderd tusschen hunne zielen stond, als een muur... Wat inden
tijd van hun scheiding slechts onbewust in haar geleefd had, dat was, die eerste dagen
van hun hervonden geluk,
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als een klare bewustheid haar duidelijk geworden, als een stille hoop, de heimelijke
verwachting dat er iets ànders in J o zou geworden zijn; dat God hun scheiding aan
zijn hart zou geheiligd hebben, en hem iets, al was het dan ook nóg zoo weinig, als
een glimp, een dageraad, zou hebben teruggeschonken van het oude geloof. Want
dat geloof, het was toch immers de waarheid. Hoe kon dan iemand die oprecht en
eerlijk was op den duur voor die wáárheid blind blijven?
Zoo had zij gehoopt, die eerste dagen; ze had de bevestiging van haar verwachting
willen aflezen van J o 's blik, willen voelen in zijn handdruk, willen hooren in den
klank van zijn stem. - Maar in zijn blik was iets sombers, iets droefs gebleven, als
een floers, ook al lachte hij, en zijn stem, ja, daar was blijdschap in en zachtheid en
teederheid als hij tot háar sprak - maar waarom konden zijn woorden dan eensklaps
afknappen als een ander een vraag tot hem richtte, haar vader, moeder, of een van
de kinderen zelfs; waarom konden zijn oogen dan, schuw, opeens voor zich uitzien,
den glans er uit weg, en zijn vingers zenuwachtig spelen met zijn horlogeketting?
En als hij dan, na even zwijgen meest, hun vraag beantwoordde, wáarom klonk zijn
stem dan zoo anders, zoo mat, bijna verlegen, als was hij een andere J o dan een
oogenblik te voor?
In die oogenblikken was het dat zij had geleden haar teleurstelling, had gevoeld
dien onzichtbaren muur, welke haar huisgenooten en hem hield gescheiden.
Als hij dan weêr weg was, naar Rotterdam, en zij haar bezigheden in de nieuwe
week begonnen, L e n a of haar moeder helpend in 't huishouden, of naaiend aan haar
uitzet - tobde zij er over: hoe dat toch was, tusschen menschen die elkaâr toch
liefhadden? Waarom was J o zoo, waarom klonk zijn stem zoo vreemd, zoo koel,
als hij sprak met haar vader? Was hij dan nog altijd boos; begreep hij dan niet dat
haar vadertje gedaan had wat hij gemeend had te moeten doen; kon J o , die haar eens
gesproken had van de onverdraagzaamheid der Christenen, dan zelf niet vergeten?
- O, als zij, I d a , niet het ver-
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trouwen had dat God het alles goed zou maken en J o tot het geloof terug brengen,
dan zou het haar zoo wanhopig maken, dit alles, deze scheiding die zij voelde tusschen
haar huisgenooten en hem, en waartusschen zij stond wankelend en niet-wetend,
zich klemmende aan al dat oude, lieve, eigene, dat wat verbonden was met heel haar
zijn: haar ouders, broêrs en zusje, haar geloof... èn zich klemmende aan J o , ook al
begreep zij hem niet, al wist zij niet alles wat hij dacht, wat hij deed die lange dagen
dat hij van haar af was... ondanks alles wat haar drukte en beangstigen kon de
oogenblikken dat zij samen waren; zich aan hem vastklemmende om die ééne
gewisheid, die ééne zekerheid, die in haar vaststond als een stille toren in den nacht:
de zekerheid, de gewisheid, het klare betrouwen en de strakke omveiliging van 't
weten dat zij hem liefhad, liefhad in een volle overgegevenheid van lichaam en ziel,
waarin zij gaarne voor hem sterven zou.
(Slot volgt.,
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Taine en de ‘Origines de la France contemporaine’.
Door Dr. N. Japikse.
De uitgave van de correspondentie van H i p p o l y t e A d o l p h e Ta i n e 1), met
zooveel piëteit door zijne weduwe bezorgd, heeft de gelegenheid geopend, beter dan
vroeger het geval kon zijn, kennis te maken met dezen ons vooral om zijne historische
werkzaamheid belangstelling in boezemenden geleerde. Vooral met zijne
wetenschappelijke ontwikkeling, want alleen de hierop betrekking hebbende brieven
mochten volgens een testamentaire beschikking van Ta i n e uitgegeven worden;
gelukkig is dit voorschrift niet zóó strikt nagevolgd, dat inderdaad álle passages ‘qui
de près ou de loin touchent à la vie privée’, weggelaten zijn; we krijgen hier en daar
ook ‘Taine intime’ te zien.
Als historicus interesseert Ta i n e bovenal om zijne algemeene
geschiedbeschouwing en om zijn laatste levenswerk: de ‘Origines de la France
Contemporaine’, waarin hij, als waar iconoclast, de traditioneele geschiedenis van
de Fransche revolutie, zooals die in de meest bekende werken daarover verteld was,
aanviel met geweldige kracht. Ta i n e 's beschouwingen kregen in en buiten Frankrijk
veel gezag, zooals te verwachten was bij de overtuiging,

1) H. T a i n e . Sa vie et sa correspondance, 4 vol. Paris, librairie H a c h e t t e .
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waarmede ze voorgedragen werden, bij de overtalrijke bewijsplaatsen, ook uit de
archieven opgedolven, waarmede ze ondersteund schenen, - niet het minst bij den
meesleependen stijl, waarin verscheidene gedeelten geschreven waren. De
bedenkingen bleven echter niet uit. Vrienden van den schrijver, als A l b e r t S o r e l
en G a b r i ë l M o n o d , wezen op de eenzijdigheid der opvattingen, al vonden ze
ook veel te bewonderen. Hunne kritiek was bij de verschijning van het werk de
toongevende, maar werd later aangevuld door veel scherpere beoordeeling: zij kwam
van de zijde van een wat jonger generatie onder de Fransche historici, die zich met
de studie van de revolutionnaire periode bezighouden, als wier hoofd A u l a r d ,
hoogleeraar aan de Sorbonne, te beschouwen is. Even hard als Ta i n e 's oordeel over
de revolutie, is A u l a r d 's vonnis over Ta i n e als historicus, zooals hij dit
geformuleerd heeft in een kort geleden verschenen werk1), dat een herdruk bevat van
een reeks artikelen uit het door hem geredigeerde maandschrift: ‘la révolution
française’. Volgens A u l a r d dan is Ta i n e eigenlijk geen historicus, maar alleen
literator. Mogen we hem gelooven, dan wordt dit in Frankrijk eigenlijk ook al wel
ingezien: onder de ernstige beoefenaars van de geschiedenis der revolutie in Frankrijk,
zegt hij met wat andere woorden, genieten Ta i n e 's historische geschriften geen
aanzien meer; aan de Sorbonne zou zelfs een candidaat, die om het diploma voor de
historische studiën kwam, een slechten indruk maken, noemde hij Ta i n e als autoriteit
in een historische kwestie. Zijn werk schijnt dus vooral voor het buitenland bestemd,
want daar, meent A u l a r d , is Ta i n e 's autoriteit nog zoo goed als onaangetast,
behalve in Amerika. Wij durven deze bewering in hare algemeenheid niet beoordeelen,
meenen haar althans voor Nederland in twijfel te mogen trekken; wie, die wat rond
kijkt, zou volhouden, dat A u l a r d 's eigen werken - en nog meer het veel gelezen
werk van J a u r è s - hier te lande zonder invloed gebleven zijn? En gelukkig, dat
voor ons deze

1) A. A u l a r d . Taine historien de la révolution française. (Paris. Librairie A r m a n d C o l i n ).
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modernen, die ons inzicht in de revolutie zoo belangrijk verruimd hebben, geen
onbekenden bleven.
Maar zullen we nu geheel met A u l a r d meegaan en Ta i n e uit onze historische
bibliotheek naar de literaire overbrengen, waar hij dan althans nog een zeer eervolle
plaats zou kunnen krijgen? Er is na A u l a r d 's uitdaging reden ons deze vraag voor
te leggen en te trachten haar zelfstandig op te lossen. Maar anders dan de hoogleeraar
aan de Sorbonne gedaan heeft, die de wetenschappelijke ontwikkeling van Ta i n e
vóór 1871, toen hij het plan tot het samenstellen van de ‘Origines’ opvatte, slechts
zeer oppervlakkig nagegaan, althans beschreven heeft, willen wij eerst trachten
Ta i n e zelf te leeren kennen, om daarna, ofschoon niet zoo in bizonderheden als
A u l a r d , op zijn revolutie-geschiedenis terug te komen.
Ta i n e is van 1828 en stamt uit Vouziers in de Ardennen, waar, volgens M i c h e l e t 's
veel geciteerde karakteristiek, de bevolking zich door een soberen, strengen aard en
een kritischen geest onderscheidt; die eigenschappen - misschien als erfdeel van de
streek, waaruit hij stamde en waar zijne familie van vaders- en moederszijde sedert
eeuwen woonde - vindt men in Ta i n e terug. Zijne opleiding kreeg hij grootendeels
te Parijs, waar hij reeds op dertienjarigen leeftijd op kostschool kwam. Teer van
gestel, was hij tegen het onnatuurlijke en onmaatschappelijke régime, zooals hij nog
in zijn laatste geschrift het kostschoolleven noemde, niet bestand. Daarom kwamen
zijne moeder en beide zusters - de vader was toen reeds overleden - naar Parijs; bij
haar woonde hij in, totdat hij op gevorderden leeftijd een huwelijk aanging. Voor
eenige jaren slechts werd de samenwoning onderbroken, toen Ta i n e 1848 zijn
examen deed voor de ‘école normale supérieure’, de staatsopleidingsschool voor
leeraren met internaat - want voor de leeraars-carrière had de familie hem na rijp
beraad bestemd.
Uiterst gelukkig was de keuze, in zooverre deze carrière een wetenschappelijke
vorming noodig maakt. Ta i n e had
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op het collège Bourbon, waarvan hij de lessen gevolgd had, een wetenschappelijken
aanleg van den eersten graad getoond, ver boven het niveau der gewone leerlingen.
Het sterkst ontwikkelde zich deze aanleg in de richting der humaniora. Geschiedenis,
letteren en bovenal wijsbegeerte waren reeds in den gymnasialen tijd zijn meest
geliefkoosde studievakken. Een hoogst merkwaardige schets van zijne ontwikkeling,
tot 1848 doorloopen, wordt ons gegeven in een in de correspondentie opgenomen
inleiding tot één der vele, toen reeds door hem ontworpen verhandelingen. Eigen
nadenken en lectuur van enkele wijsgeeren, vooral van S p i n o z a , hadden hem reeds
toen tot een beslist deterministische en pantheïstische wereldbeschouwing gebracht;
hij onderscheidde er zich verder in door zijne sterke liefde voor en groote verwachting
van de wetenschap en door zijn zoeken naar ‘des idées générales’; ook door zijn
ijzeren wil, om, met zwakke physische krachten, bergen van wetenschap te
beklimmen. Veel van den Ta i n e op rijperen leeftijd laat zich hier voorgevoelen.
Het milieu van de ‘école normale supérieure’ was er naar om mannen van Ta i n e 's
slag te bevredigen. Er heerschte een zeer vrije geest van onderzoek, zooals deze
tijdens de anti-clericale regeering van L o u i s - P h i l i p p e , onder de bescherming
van G u i z o t vooral, mogelijk was. De tijd was belangrijk: het was de voorbereiding
van de realistische aera, waaronder Ta i n e opgroeide en waarvan men in de eerste
decennia na 1850 de uitingen op alle gebied van menschelijk leven vindt. Om een
enkel voorbeeld te noemen, dat voor Ta i n e in het bizonder interesseert: de nieuwe
geestesbeweging deed op literair gebied ernstige concurrentie aan de romantiek, al
verdreef ze deze nooit geheel; zij luidde in de wijsbegeerte het eclectisme van
V i c t o r C o u s i n uit, dat zijn naam ontleende aan de uitkiezing van het best
schijnende uit verschillende wijsgeerige systemen, zonder hiervan een eigen,
hechtsluitend systeem te maken; het mocht de verdienste gehad hebben naast
overheerschend materiëele opvattingen voor ideëele plaats te vragen, voor de
opkomende generatie was dit vage resul-
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taat geheel onvoldoende: zij vroeg naar meer positieve beschouwing en vond haar
sterkste uiting in het positivisme van A u g u s t e C o m t e .
Aan de ‘école normale,’ onderdeel van de ‘Université de France,’ leerde men
officiëel C o u s i n 's philosophie. Maar de voornaamste leerkrachten, Va c h e r o t
en J u l e s S i m o n , waren geen mannen, om hunne leerlingen een keurslijf aan te
trekken. En wat deze onder zulke vrije leiding verhandelden, leeren de woorden van
P r é v o s t -P a r a d o l , één van Ta i n e 's boezemvrienden, later om staatkundig
inzicht van hem vervreemd: ‘die belangstellende en stoutmoedige jongelingschap
zag nergens iets dan problemen, om op te lossen, en vleide zich die oplossing wel te
zullen vinden; eigenlijk had zij gaarne van haar intrede in de wereld alle wetenschap
en alle philosofie willen laten dateeren, maar toch was zij reeds min of meer van
Duitsche wijsbegeerte doortrokken.’
In zijne nieuwe omgeving moge Ta i n e zich eerst wat vreemd gevoeld hebben zijn hoekigheid, naar het schijnt, bezorgde hem den bijnaam van ‘le grand bûcheron’
- het leed niet lang, of de eerst geplaagde werd de leider onder de kameraden, op
wier studie hij reeds aan de ‘école’ beslisten invloed had. Wat hij zelf werkte! Het
lijkt op vossen, maar zijn studie leidde nooit tot mechanisch-phonographische
weergave van het gelezene; de eigen waarneming en overdenking behielden de
leiding. Ook nu bleven de straks genoemde vakken hoofdzaak; maar de eigen studie
werd aangevuld met wat te hooren viel van de commilitones in de afdeeling ‘sciences,’
vooral op physiologisch gebied, waartoe Ta i n e zich sterk aangetrokken gevoelde.
Eigen studie was het vooral, die hij bedreef. Aan invloed van zijne leermeesters op
zijn denken valt weinig te gelooven; zij zelf hebben dit ronduit erkend, maar één
hunner althans heeft tevens met scherpen blik den facile princeps onder zijne
leerlingen doorschouwd. In een rapport over hem zegt Va c h e r o t , de directeur van
de studiën, onder meer: ‘L'élève le plus laborieux, le plus distingué que j'aie connu
à l'école. - Esprit remarquable par la rapidité de
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conception, la finesse, la subtilité de la pensée. Seulement comprend, conçoit, juge
et formule trop vite. Aime trop les formules et les définitions auxquelles il sacrifie
trop souvent la réalité, sans s'en douter, il est vrai, car il est d'une parfaite sincérité.
- Du reste, il n'est pas de ce monde. La devise de Spinoze sera la sienne: vivre pour
penser. Conduite, tenue excellentes.’
Wat Ta i n e zich met zijne studie ten doel stelde, omschrijft hij in een brief aan
P a r a d o l uit dezen tijd op zeer opmerkelijke wijze: - ‘si je voulais simplement
soutenir un examen ou occuper une chaire, je n'aurais pas besoin de me fatiguer
beaucoup; il me suffirait d'une certaine provision de lectures et d'une inviolable
fidélité à la doctrine du maître -; mais comme je me jetterais plutôt dans un puits que
de me réduire à faire uniquement un métier, comme j'étudie par besoin de savoir, et
non pour me préparer un gagne-pain, je veux une instruction complète’. Innemende
zelfbewustheid, uit volle toewijding gesproten! Suggestief zijn in verscheidene andere
brieven de uitweidingen, om den vriend, die zich in scepticisme vermeide, de
voortreffelijkheid van het bezitten eener vaste overtuiging in te hameren, zooals
Ta i n e die bezat in het vertrouwen, dat ‘de waarheid’ door de wetenschap te bereiken
is.
Het meest hield de philosophie hem bezig: haar koos hij, na in '49 zijn examen
van ‘licencié’ afgelegd te hebben, als speciale studie voor de ‘agregatie’. ‘Il porte
un peu trop sa philosophie partout, même dans la musique’, zegt een vriend uit dezen
tijd, met wien hij musiceerde. Ik waag het niet den invloed van de verschillende
wijsgeeren, die hij bestudeerde, op zijn denken te preciseeren. Zeker is nu duidelijk
naast S p i n o z a invloed van de Stoa merkbaar, die hij leerde kennen door M a r c u s
A u r e l i u s , wiens ‘moraal’ hij in 1851 ‘mon catéchisme’ noemt, terwijl zij in 1888
nog zijn ‘évangile’ was; zij leerde hem zoeken naar berusting en kalmte onder alle
omstandigheden - die hij echter niet in alle gevallen gevonden heeft; zij bevestigde
hem tevens in zijn kleinachting van alle mensche-
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lijk gedoe, die hij trouwens niet alleen van de stoa behoefde af te zien. Ook begon
reeds op de ‘école’ de kennismaking met H e g e l 1). Met dezen had hij in elk geval
gemeenzaam zijn streven naar de ‘choses générales ou idéales.’ Naast zooveel invloed
van niet-Franschen mogen we die van de landgenooten niet vergeten, maar deze is
meer merkbaar door de literatuur dan door de philosophie; Ta i n e was een groot
bewonderaar van S t e n d h a l en B a l z a c , wier romans - v.n. S t e n d h a l 's ‘le rouge
ou le noir’ - hij tot op hoogen leeftijd is blijven lezen. Tot deze half romantische,
half realistische schrijvers voelde hij zich vooral aangetrokken door hunne fijne,
psychologische analyse: aan hen dankt hij, naar het schijnt, zijn eerste, weldra groote
belangstelling in de zielkunde; B a l z a c oefende bovendien bekoring uit - ook al
door zijne ‘idées générales’, die hij had, zooals Ta i n e in zijn studie over B a l z a c
zegt, ‘sur tout, tellement que ses livres en sont encombrés’.
Zijn wetenschappelijke arbeid vervulde Ta i n e in zulk een mate, dat de politieke
gebeurtenissen van 1848 - de Februari-revolutie en hare gevolgen - als onopgemerkt
voor hem schenen voorbij te gaan. Toch is dit meer schijn dan wezen. Over de
begrippen van staat en maatschappij in algemeenen zin had hij toen ook reeds heel
wat nagedacht, maar, hoe P a r a d o l , die in de gebeurtenissen van den dag een
levendig belang stelde, hem aanspoorde tot partij kiezen in den strijd tusschen
monarchalen en republikeinen of tusschen de verschillende candidaten voor de
presidentskeuze, Ta i n e liet er zich niet toe bewegen en hij had er ernstiger reden
voor dan menigeen, die wel partij kiest, voor zijne voorliefde heeft; hij wilde, zoo
schreef hij, geen belangrijke handeling in zijn leven verrichten, zonder precies te
weten, of ze goed is, en zich bij geene partij

1) Over den invloed van H e g e l op T a i n e , zie het artikel van Dr. A. K l u y v e r , Taine in
1856, in ‘Onze Eeuw’, 1905, I, blz. 244 vlg. Hierin wordt op overtuigende wijze aangetoond,
dat H e g e l 's invloed op T a i n e niet zoo groot is, als o.a. door V i c t o r G i r a u d in zijn
overigens zeer lezenswaardige ‘Essai sur Taine’ ondersteld wordt.
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aansluiten zonder te weten, of zij gelijk heeft - en tot dit oordeel meende hij zich niet
in staat: ‘daartoe zou ik moeten kennen den toestand van Frankrijk, zijne denkbeelden,
zeden, meeningen, toekomst; want de ware regeering is die, die aan de beschaving
van het volk wordt aangepast.’ De beschavingsgeschiedenis van Frankrijk dus
bestudeeren, alvorens van zijne burgerrechten gebruik te maken! Of de ernst van de
Ardennen hier ook aanwezig is! Toch was Ta i n e op staatkundig gebied niet meer
zoo onbevangen, als het na zulk een uiting zou kunnen schijnen. Twee waarheden
stonden hier als axiomata voor hem vast: het recht van den particulieren eigendom
en de individueele vrijheid; het recht van de natie, om haar staatsvorm te bepalen.
Liberaal was dus Ta i n e reeds in dezen tijd en vijand van socialistische opvattingen;
tevens noemde hij zich voorstander van algemeen stemrecht.
Al bleef dan Ta i n e buiten de actieve politiek, de veranderde politieke
omstandigheden lieten hem niet ongemoeid. Socialistenvrees en bonapartistische
traditie brachten N a p o l e o n B o n a p a r t e aan het hoofd van de tweede Fransche
republiek en met en door hem zegevierde het clericalisme, waarop deze neef van den
grooten N a p o l e o n vooral moest steunen. Een sterke reactie ontstond daardoor,
die zich in de onderwijswereld spoedig deed gevoelen. De wet F a l l o u x van 1850
stelde de deuren van het onderwijs voor clericalen invloed wijd open - en zoo was
het met de vrijgeesterij van de ‘école normale supérieure’ spoedig gedaan. De
vrijzinnigen onder de leeraren werden op non-activiteit gesteld en, toen Ta i n e zelf
in 1851 zijn agregatieexamen voor philosophie - het examen n.l., dat hem het jus
docendi moest geven - aflegde, werd deze ‘primus inter pares’ door de examinatoren
onverbiddelijk afgewezen. Het valt niet te betwijfelen, of Ta i n e 's vrijzinnige
opvattingen op wetenschappelijk gebied, die buiten de school niet onbekend gebleven
waren, hebben hier den doorslag gegeven. De voorzitter van de examen-commissie
zou, beweerde men, in het rapport over Ta i n e 's examen (rapport, dat zoek geraakt
of gemaakt is) verklaard hebben, ‘dat
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men zich niet spoedig genoeg kon ontdoen van leermeesters, die voor de leerlingen
zoo gevaarlijk zouden zijn’. Zoo werd de vrijheid van studie onder het clericale
régime van toen mishandeld.
Toch mocht Ta i n e het beloofde land binnentreden. Het schijnt, dat de invloed
van G u i z o t dit bewerkt heeft. Ta i n e kende hem door G u i z o t 's schoonzoon
C o r n e l i s d e W i t t en bij veel verschil van opvatting heeft tusschen die beide
mannen een zeer hartelijke verhouding van een ouderen vriend tot een jongeren
kunnen ontstaan. De beslissing van de examen-commissie werd door den minister
in elk geval in zoo verre ongedaan gemaakt, dat Ta i n e in 1851 als
waarnemend-leeraar in philosophie te Nevers en in 1852 te Poitiers in rethorica mocht
optreden. Daarmede begonnen voor hem twee jaren van geen onverdeeld geluk, maar
rijk in ervaringen en ook in gevolgen. Niet gelukkig was Ta i n e in deze jaren, omdat
het leven in een provinciestad hem niet voldeed: hij vond, dat men daar in dien tijd
nog was als ‘in de 13e eeuw’; maar vooral, omdat zijn dagwerk hem niet voldeed.
Hij was, zooals velen gedaan hebben, het onderwijzen met lust begonnen, omdat hij
voelde, hoe het den eigen blik verruimt van zijn wetenschap aan anderen mede te
deelen; de deceptie bleef voor hem - en ook hier staat hij niet alleen - niet uit. Het
meerendeel der leerlingen schafte hem ergernis in plaats van verheuging, en de meeste
zijner collega's waren hem niet meer dan gepatenteerde slijters van kennis en smaak.
Die collega's, roept hij ergens uit, maken mij voor mijn toekomst bang; hen ziende,
voelde hij zich als die dronkaard, die een ander lotgenoot, tegen een paal in slaap
gevallen, ontmoetende, droevig zei: ‘voilà pourtant comme je serai lundi’. De vrees
van den met wetenschappelijke illusiën begaafde, dat de praktijk hem dood zal
drukken, is hier aan het woord. Rijkere ervaring werd in deze jaren Ta i n e 's deel,
omdat hij het leven, hoewel niet van de aangenaamste zijde, nu beter leerde kennen
dan op de ‘école’, waar, evenals meestal op dergelijke inrichtingen, een overdreven
vereering voor het geschreven woord
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heerschte. En belangrijk waren de gevolgen van deze twee jaren, omdat Ta i n e 's
hoofdstudie een andere richting begon uit te gaan. Ook tijdens zijn leeraarschap was
eerst philosophie, vooral nadere kennismaking met H e g e l , hoofdzaak gebleven.
Het examen moest overgedaan worden. Maar tijdens de nieuwe voorbereiding kwam
de tijding, dat de agregatie-examens voor philosophie in 1852 niet zouden afgenomen
worden. Met zijn gewonen élan wierp Ta i n e zich onmiddellijk op de letteren, om
hierin examen te doen: ook dit werd voor 1852 geschorst. Maar de nieuwe
teleurstelling verhinderde niet het opvatten van een nieuw plan: het verwerven van
den doctorstitel aan de ‘Université’ zelf. De thèses over een philosophisch onderwerp
werden met bekwamen spoed ingezonden, maar door de faculteit afgewezen. Door
denzelfden geest bezield als de examencommissie voor de ‘école normale’, vond zij
Ta i n e volmaakt ongeschikt voor een doctoraat in philosofie. ‘Wanneer men zich
tot een faculteit wendt, kent men hare denkbeelden en men moet niet pretendeeren
haar andere te doen aannemen.’ Zoo schreef aan Ta i n e een vriend, die hem de
reden van deze mislukking overbriefde, en hij voegde er bij: ‘het is ook niet “de bon
sens” om philosofie te bedrijven, zonder met de publieke opinie rekening te houden’.
Het woord van S t e n d h a l scheen zich aan Ta i n e te bewaarheiden, n.l. dat onder
een absolute regeering de eerste voorwaarde, om te slagen, is noch ‘enthousiasme’
noch ‘esprit’ te hebben. Nog zakte Ta i n e niet bij de pakken neer: hij vatte een
literair onderwerp als ‘thèses’ aan en promoveerde in 1853 op La Fontaine.
Toch echter was hij niet meer bij het staatsonderwijs. Hoe voorzichtig Ta i n e
zijn onderwijs inkleedde, philosophie blijft een gevaarlijk vak en Ta i n e gaf dan
ook aanstoot. Reeds bij zijn overplaatsing naar Poitiers kreeg hij een reprimande van
den minister van onderwijs met een duchtige aansporing, om op zijn hoede te zijn
en geen wegen met zijne leerlingen te bewandelen, die staatsgevaarlijk geacht werden.
In die dagen deed zich de reactie op onderwijs-ge-
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bied al sterker gevoelen, al naar mate N a p o l e o n , steunende op den clerus, hooger
steeg. In December 1851 had de staatsgreep plaats, waardoor N a p o l e o n zijn
tijdelijke macht in een duurzame omzette: de voorbereiding van het herstel van het
keizerschap in 1852. Onvoorwaardelijk keurde Ta i n e de gewelddaad van den
president af, die hij verachtelijk, oneerlijk noemde, een man van eer, die een eed op
de grondwet afgelegd had, onwaardig. Bij het plebisciet, dat over dien staatsgreep
gehouden werd, stemde hij ‘tegen’ en hij weigerde ook onder een verklaring van
adhaesie aan N a p o l e o n , door den rector van het collège, waar hij werkzaam was,
aan de leeraren ter onderteekening voorgelegd, zijn naam te zetten, een openlijk
bewijs, dat hij niet schuwde voor zijn meening uit te komen. Toen het plebisciet met
overgroote meerderheid zich ten gunste van N a p o l e o n uitgesproken had, betreurde
hij die uitspraak in hooge mate; zij gaf hem zijn eerste desillusie van de waarde van
algemeen stemrecht, ten minste in het Frankrijk van de vijftiger jaren der 19e eeuw.
Maar toch voelde hij zich nu verplicht te berusten, juist nu het volk beslist had; hij
deed niet, als verscheidene zijner vrienden, die het in den staatsdienst niet langer
uithielden, hun ontslag namen, hem sommeerende hun voorbeeld te volgen. ‘Een
leeraar,’ wierp hij hun voor, ‘is geen prefect - en men sluit zich niet bij de regeering
aan, al blijft men de geschiedenis van S e s o s t r i s en D a r i u s onderwijzen.’ Er is
hier tusschen Ta i n e en die vrienden verschil van temperament: de graad van
afkeuring verschilde niet; alleen leidde die afkeuring bij Ta i n e niet, zooals bij de
anderen, tot openlijk verzet. Zijn wetenschappelijke, contemplatieve neigingen
moesten hem een vast bestaan in het onderwijs met een voor zijn geringe behoeften
zeer voldoend inkomen wel doen verkiezen boven een onzekere toekomst buiten het
onderwijs, waarin hij - zonder voldoende fortuin om geheel van te leven - op de een
of andere wijze om zijn brood zou moeten zoeken. Zijn natuur had bovendien niets
van den martelaar in zich: ‘le sot métier’ noemt hij ergens de martelaarsopoffering.
Zoo bleef hij na den
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staatsgreep bij het onderwijs en hij zou nog langer ook gebleven zijn, had de regeering
zelf hem met rust gelaten.
Nog voorzichtiger had Ta i n e zijn onderwijs na zijne overplaatsing ingericht dan
daarvóór. Allen aanstoot had hij trachten te vermijden, zich zelfs den dwang
opleggende van een ‘te deum’ bij te wonen. Hij ontkwam toch niet aan de gevaren,
die het voor een leeraar toen medebracht er iets van een eigen meening op na te
houden, al streefde hij er dan ook naar ‘une classe aussi nulle’ op te kweeken, als de
regeering het maar wilde. Typisch is het staaltje van verdachtmaking, dat hij zelf
mededeelt van vóór de overplaatsing: een jongmensch, oud zestien jaar, die een wrok
tegen zijn leermeester schijnt gehad te hebben, had rondverteld, dat Ta i n e den lof
van Danton in de klas verkondigd had. Men stelle zich voor: zoo iets te durven bestaan
onder een clericaal régime! De schuldige moest zich verantwoorden. Zulke
ergerlijkheden nu zullen zich allicht meer voorgedaan hebben - en bij het eindigen
der waarneming te Poitiers verplaatste de minister hem ‘en sixième’ naar Besançon.
Toen liep de gal over. ‘Je me hérisse d'horreur, en pensant à dix classes par semaine
au milieu de cinquante enfants qui grondent, grognent, grattent du pied etc. Je ne
suis pas né dompteur d'animaux féroces et, avec la permission de notre Seigneur
Dieu, je ne le serai jamais.’ Hij vroeg verlof, wat de minister gereedelijk verleende
en wat sedert geregeld verlengd werd, totdat de tien jaar, waarvoor de leerlingen der
‘école’ zich moesten verbinden, voorbij waren.
Het was einde 1852, toen Ta i n e zich zonder betrekking in Parijs vestigde. Het
onzekere van zijn bestaan drukte hem even, maar grooter was de weeldelust van de
vrijheid van studie, die hij nu onder meer wijdde aan physiologie, waarin hij nog
verschillende colleges ging bijwonen.
Noodgedrongen kwam Ta i n e nu ook tot publiceeren, vroeger en meer dan hij
anders waarschijnlijk gedaan zou hebben. De bespiegelende wijsbegeerte liet hij
vooreerst rusten; hij zette zich tot het schrijven van verscheidene artikelen van
historisch-critischen aard, vooral op philoso-
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phisch en literair gebied, waarbeen L a F o n t a i n e hem den weg gewezen had.
Toch moeten we een tirade in een brief uit dezen tijd (1854) wel meer als scherts
dan als ernst opvatten: ‘d'idées générales, de hautes spéculations, de théories abstraites,
personne n'en veut; je n'éprouve plus le besoin d'en parler, ni même de parler.’
Inderdaad blijft de zoek naar ‘des idées générales’ hem overal beheerschen; hij schijnt
met den innersten kern van zijn wezen samengegroeid en de sporen van dit zoeken
vindt men overal terug. Van deze wetenschappelijke productie van Ta i n e uit deze
eerste periode, die tot 1863 loopt, zullen wij geen volledige opgave doen. Op La
Fontaine als thèses, later in uitvoerigeren vorm uitgegeven, volgde een essai sur
Tite-Live, geschreven voor een concours d'académie, waarmede hij na veel
tegenwerking in 1855 een prijs behaalde; volgden studies over fransche wijsgeeren
en letterkundigen, waaronder vooral de reeds genoemde over B a l z a c beroemd
werd. Afgewisseld werden deze studiën door een reisbeschrijving naar de Pyrenaeën,
waarheen hij wegens overspanning, een veel bij hem voorkomend verschijnsel, had
moeten gaan. Eindelijk - als hoofdwerk van dezen tijd - de na vele voorstudiën in
1863 verschenen ‘histoire de la littérature anglaise’. In de inleiding hiervan geeft hij
in forsche trekken de uiteenzetting van zijn wetenschappelijk systeem, dat in de
vorige studies reeds hier en daar aangekondigd was.
Een korte toelichting hiervan is voor de kennis van Ta i n e 's persoon onmisbaar.
Wij geven deze vooral met behulp van de correspondentie. Volgens Ta i n e bestaan
er tusschen de groepen of reeksen van verschijnselen, waarin hij - naar het voorbeeld
van zoölogie en botanie - ‘la vie sociale et morale’ classificeert, onbetwistbaar des
‘rapports précis, non mesurables.’ Deze ‘rapports’ nu, bestaande tusschen de drie
groepen van verschijnselen, die hij onderscheidt, n.l. landbouw, industrie en handel;
familie en maatschappij in hare verschillende vormen; kunst, godsdienst en
philosophie - noemt hij wetten, en hij omschrijft het begrip wet aldus: een ‘fait
général’, dat, een groot
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aantal keeren opgemerkt voor verscheidene eeuwen, natiën of individuën, ook moet
gelden voor alle nog niet bestudeerde gevallen - wetten dus, zooals die in de exacte
wetenschappen bestaan. Er is alleen, meent hij, dit verschil, dat de exacte
wetenschappen handelen over ‘des quantités mesurables’, de andere over ‘des
quantités non mesurables’. Deze wetten nu, die het maatschappelijke en moreele
leven beheerschen, liggen volgens hem opgesloten in de begrippen: ‘race, milieu et
moment’, waaraan afzonderlijk soms nog het klimaat toegevoegd wordt. Zij zijn het,
die iedere ‘action fondamentale et élementaire’, die aan iedere reeks van verschijnselen
ten grondslag ligt, bepalen. Een mensch, volk, literatuur, cultuur moeten dus volgens
Ta i n e uit deze invloeden verklaard worden. Is dit langs inductieven weg geschied,
dan rest nog in het behandelde onderwerp de ‘faculté maîtresse’, de overheerschende
eigenschap, op te sporen ‘waarvan - zooals hij het ergens in den essai sur Tite-Live
definieert - de eenvormige handeling zich op verschillende wijzen aan onze
verschillende organen mededeelt, waardoor aan ons bewustzijn een noodzakelijk
systeem van opzettelijke bewegingen gegeven wordt.’
Oorspronkelijk was het systeem volstrekt niet. Ta i n e heeft dit zelf volmondig
erkend: ‘elle (la doctrine) traîne par terre depuis Montesquieu; je l'ai ramassée - voilà
tout’. Ik zal ook nu geen poging doen te preciseeren, onder welke invloeden Ta i n e
tot het oprapen van zijn systeem gekomen was. Men moet met het aangeven van
invloeden, die ingewerkt zouden hebben op een zoo veelzijdig belezen en bestudeerd
man als Ta i n e uiterst voorzichtig zijn. Inderdaad zijn de sporen van Ta i n e 's
systeem van de absolute onderworpenheid van den mensch aan de genoemde
invloeden tot in de zeventiende eeuw na te gaan; er is nog niet heel lang geleden op
gewezen1), dat de abt D u b o s den invloed van ‘le milieu’ op de literatuur reeds toen
verkondigd heeft. In de achttiende eeuw vindt men bij M o n t e s q u i e u en T u r g o t ,
in de negentiende bij A u g u s t e

1) In het tijdschrift: ‘la Revue’ van November 1907.
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C o m t e - om alleen Fransche schrijvers te noemen - dergelijke gedachten terug,
maar het blijft Ta i n e ten slotte, die er een sluitend gebouw van opgetrokken heeft
met de ‘faculté maîtresse’ als kroon er boven op. Ongetwijfeld staat Ta i n e in zijne
opvattingen dicht bij A u g u s t e C o m t e , dien hij echter, naar zijn uitdrukkelijke
verzekering (die wij niet in twijfel meenen te mogen trekken), eerst goed heeft leeren
kennen door de studie van S t u a r t M i l l 1). Aan dezen wijdde hij in 1861 een zeer
heldere beschouwing, waarvan vooral het laatste gedeelte ‘l'abstraction’ Ta i n e 's
onderscheid van de positivisten duidelijk belicht; hij ontkende niet als zij de
mogelijkheid van een metaphysiek; grooten invloed van M i l l op Ta i n e zou ik
dan ook niet durven aannemen, al heeft hij door M i l l waarschijnlijk meer dan
vroeger het nut der inductieve methode leeren waardeeren. Meer heeft een ander
Engelschman hem te zeggen gehad: M a c a u l a y , op wien wij aanstonds terugkomen.
Dat Ta i n e 's systeem, hoe bruikbaar als werkmethode, volstrekt onvoldoende is,
om alle menschelijk gebeuren mede te verklaren - behoef ik wel niet aan te toonen.
Meer klemt de vraag: hoe heeft Ta i n e zelf het zoo ingewikkelde samenstel der
menschelijke cultuur met zulk een eenvoudige formule meenen te kunnen
ontraadselen? Zoeken we een antwoord, dan bedenken we vooreerst, dat Ta i n e ten
allen tijde beslist determinist gebleven is en verder, dat hij, die er dus van overtuigd
was, ‘dat alle gevoelens, alle denkbeelden, alle toestanden van den menschelijken
geest producten zijn, die hun eigen oorzaken en wetten hebben’, - bovendien een
geweldige behoefte had aan algemeene denkbeelden. Zijn aard bracht dit mede. Men
oordeele: ‘Crois-tu’ - schrijft hij aan een vriend - ‘qu'on ferait le métier que je fais,
si l'on ne croyait son idée vraie? Non,

1) Zie G i r a u d , t.a.p., p. 43 vlg. - Een afzonderlijk onderzoek naar den invloed van C o m t e
op T a i n e zou zeer loonend kunnen zijn. In het algemeen schijnt - althans in de mij bekende
Fransche literatuur - het onderzoek naar de invloeden, die op T a i n e gewerkt hebben, nog
zeer onvolledig te zijn.
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cent fois non. Mieux vaudrait mille fois être banquier, épicier; au moins on gagnerait
de l'argent, on aurait une maison, une famille, le teint frais et le plaisir de digérer
pacifiquement au dessert. Nous n'avons qu'une seule compensation, la croyance
intime que nous sommes tombés sur quelque idée générale très large, très puissante,
et qui d'ici à un siècle gouvernera une province entière des études et des connaissances
humaines’. Een dergelijke uiting spreekt boekdeelen. Er blijkt, meen ik, uit, dat de
persoon Ta i n e , natuurlijk beïnvloed door den tijdgeest en door zijn studie, voor
een groot deel in het systeem is. Herinneren we ons dan hierbij ook nog het oordeel
van Va c h e r o t over Ta i n e 's vlugge generalisatiën.
Staan we bij die persoon nog even stil: zoeken we in dezen determinist zijn ‘faculté
maîtresse’, wij komen onvermijdelijk terecht bij ‘la puissance logique’, zooals
G a b r i ë l M o n o d haar in zijn bekende studie over Ta i n e genoemd heeft. Maar
toch zouden wij niet gaarne alle eigenschappen van Ta i n e uit deze kracht willen
deduceeren. Integendeel! Wij kunnen ons moeilijk voorstellen, dat een volslagen
determinist en ‘logicien’ tevens een hardhandig criticus kan zijn. Ook Ta i n e heeft
zich het ‘niet bewonderen, niet verguizen, maar begrijpen’ van S p i n o z a tot devies
gekozen. ‘Il ne faut jamais dire que le monde est mauvais, ni le contraire’, zegt hij
in de studie over B a l z a c en elders, dat zijn kritiek er op uit is ‘de tout comprendre
et de tout pardonner’, niet te ‘juger’, niet te ‘proscrire’. Maar hier is het vleesch
sterker dan de leer geweest. De Fransche wijsgeeren van de eerste helft der 19e eeuw
hebben menig schamper woord van hem moeten hooren en de Jacobijnen van de
revolutie heeft hij niet anders dan verguisd en getrapt. Welke eigenschappen dan
hier wel tot uiting kwamen? Ta i n e 's groote gevoeligheid en zijn rijke
verbeeldingskracht. Van de laatste, de bron van zijn literair-esthetisch vermogen, zal
ook een oppervlakkig lezer van zijne werken de bewijzen kunnen vinden. Van de
eerste niet zoo spoedig. Ta i n e hield er niet van, zooals hij ergens schrijft, étalage
van zijn gevoel op het papier
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te houden. Maar de correspondentie, waar niet alle intieme gedeelten uit weggelaten
zijn, helpt ons wel eenigermate op weg, zooals in de volgende uiting, uit zijn
testament, over zijne moeder, die in de correspondentie opgenomen en aan de aandacht
der censoren-uitgevers ontsnapt schijnt te zijn: ‘Si ma mère me survit, ma femme et
mes enfants se souviendront que pendant quarante ans elle a été mon unique amie,
qu'ensuite avec eux elle a toujours eu la première place dans mon coeur, que sa vie
n'a été que dévouement et tendresse; - aucune femme n'a été mère si profondément
et si parfaitement.’ En ook zijne vrienden verzekeren als om strijd, dat hij een gevoelig
mensch bij uitstek was: ‘vol toegevendheid, medelijden, weldoend als al de nederigen
van harte, bezittende zelfs die meer zeldzame goedheid, die alles, wat kan kwetsen
of bedroeven, vermijdt; in zijn hart hadden zijne hoffelijkheid en zijne bescheidenheid
haar oorsprong.’ Zoo spreekt M o n o d , die hem goed kende. Maar wij kunnen ons
voorstellen, hoe deze gevoeligheid, die ook in den kern van zijn wezen lag, hem ook
kon leiden tot uitingen van haat en nijd, waar hij in aanraking kwam met wat hem
slecht docht.
In zijne werkzaamheid van deze jaren meent Ta i n e zich bovenal historicus. In
zijn systeem ligt zijne algemeene geschiedbeschouwing tevens opgesloten. Het is,
meent hij, de toekomst der historische wetenschap de oorzaken en wetten op te sporen,
die het maatschappelijke en moreele leven beheerschen. Zeker nadert hij met zijne
opvatting van het aan de historie ter exploitatie aangewezen terrein dicht die van
vele modernen, al zullen de meesten dezer niet zoo gereedelijk toegeven, dat het hun
om het zoeken van bepaalde wetten in den hieraan door Ta i n e gegeven zin te doen
is. Maar in zijne opvatting behoort hij tot diegenen, die wij cultuur-historici plegen
te noemen. Hij zelf heeft dit eenmaal zoo uitgedrukt, dat hij meende met zijn studie
mede te werken aan ‘la grande enquête sur l'homme,’ waarbij hij als hulpmiddel
vooral aan de psychologie een groote plaats toedacht. ‘Je n'ai fait que de la
psychologie appliquée’, laat hij zich ergens ontvallen.
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In de tot nog toe van hem genoemde geschriften komt hoofdzakelijk belangstelling
te voorschijn voor letterkundige en wijsgeerige cultuur-uitingen. In werkelijkheid
ging die belangstelling ook reeds in dezen tijd veel verder. Reeds op het collège
bestudeerde hij - meer dan voor zijne examens noodig was - de politieke geschiedenis;
er zijn verschillende manuscript-studies over uit dien tijd, als ‘l'histoire du tiers état
et du parlement’ en de ‘ligue.’ Evenmin als de geschiedenis van andere Europeesche
landen werd die van de Oostersche volken, van Grieken en Romeinen vergeten. In
lateren tijd las hij vlijtig de werken der meest bekende Fransche historici en
bewonderde vooral G u i z o t 's ‘Civilisation en Europe’; van de bewondering voor
dit werk gewaagt hij reeds in zijn straks genoemde verhandeling over zijn eigen
ontwikkeling. Natuurlijk kende hij ook M i c h e l e t , zelfs persoonlijk, maar aan
invloed van dezen romanticus-historicus valt bij Ta i n e weinig te gelooven. Voor
M i g n e t 's werk over de revolutie had hij respect - meer dan voor dat van T h i e r s
- maar toch beviel M i g n e t 's opvatting hem niet. Men raadt licht waarom. M i g n e t ,
zegt Ta i n e , ‘n' a pas vécu dans les idées générales; - il est propre à digérer des
matériaux indigestes, à exposer clairement, en bel ordre’ - maar dit is niet, wat Ta i n e
bevredigt. Zijn lectuur over het revolutionaire tijdperk beperkte zich niet tot de
voornaamste literatuur; tijdens een periode van overspanning in 1857 liet hij zich de
‘moniteur universel’ en de 40 deelen van de ‘histoire parlementaire’ van B u c h e z
en R o u x voorlezen. Een eigenaardige ontspanning! Zij gaf hem, zegt M o n o d ,
zijn eerste impressie van de intellectueele middelmatigheid van de revolutie-mannen
en tevens meende hij, dat daar een interessant historisch probleem te behandelen zou
zijn. Het bleef niet bij lectuur: hij vatte reeds in 1862 het plan op tot het samenstellen
van een werk, naar zijne methode, over ‘la religion et la société en France,’ dat, naar
zijne meening, voor alle partijen nuttig zou kunnen zijn; het plan werd in zeer
algemeene lijnen op schrift gebracht - maar daarbij bleef het voorloopig.
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Toch verdient het plan in hooge mate onze aandacht. Ta i n e gaat hier uit van
hetzelfde denkbeeld, dat hij in 1848 aanprees: een studie te maken van de Fransche
beschavingsgeschiedenis, althans van twee zeer belangrijke factoren hiervan, nu niet
alleen voor hem zelf, maar voor de partijen, ten bate van het vaderland dus. Ook hier
denken wij onwillekeurig aan invloed van C o m t e , die aan wat hij het eerst sociologie
genoemd heeft een dergelijke, didactische bedoeling toeschreef: ‘savoir pour prévoir’;
maar ook nu zouden wij de mate van C o m t e 's invloed op deze vermenging van
historische en sociologische opvattingen bij Ta i n e niet nader durven preciseeren.
Stellig was Ta i n e nu minder nog dan in 1848 voor een dergelijk onderzoek
onbevangen. Reeds had hij het gebracht tot idealen op staatkundig en godsdienstig
gebied: hier een vrij protestantisme, dat hij met ware wetenschap vereenigbaar achtte;
daar een decentralisatie in de regeering van het sedert N a p o l e o n zoo uitermate
gecentraliseerde Frankrijk met invoering van plaatselijke autonomie, als in België,
Nederland en Engeland. Maar hij wist heel goed, dat de verwezenlijking dezer idealen
onmogelijk was, wijl indruischende tegen de natuur der dingen in Frankrijk.
M a c a u l a y , dien hij ‘oneindig’ bewonderde en bij het samenstellen van korte
notitiën in dezen tijd dikwijls citeerde, is in deze beschouwingen zeker van grooten
invloed op hem geweest. Hij heeft Ta i n e ook versterkt in zijne liberale gevoelens,
die, nu veel meer geprononceerd dan vroeger, hem beheerschten: ‘de vestiging van
het gematigde en liberale stelsel is het eenig aannemelijke’, meende hij in 1869.
Ongetwijfeld zal hier naast de leering van M a c a u l a y ook te denken zijn aan die
uit de geschiedenis van het tweede keizerrijk, immers op volksheerschappij gebaseerd!
Het werk ten bate van het vaderland dan bleef voorloopig nog steken. Van 1863
af werd Ta i n e op andere wijze in beslag genomen. Zijn litterair-wetenschappelijke
productie had hem een goeden naam bezorgd. Er waren wel aanmerkingen op
gemaakt. Het was te systematisch en daardoor geforceerd geoordeeld. Een vriend
had den
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stijl met te sterke en dus bittere koffie vergeleken1). Maar geroemd waren ook de
degelijke eigenschappen, de ruimte van blik, de ernst, waarmede de wetenschap
gediend werd, de kunstwaarde van verscheidene deelen van het werk. De besten uit
de litterair-wetenschappelijke wereld van die dagen te Parijs hadden niet lang gewacht
hem als één der hunnen te beschouwen. Wij overzien Ta i n e 's kring het gemakkelijkst
aan tafel in het restaurant M a g n y , waar wekelijksche diners plachten gehouden te
worden en waar, onder leiding van S a i n t e - B e u v e , onder anderen E r n e s t
R e n a n , met Ta i n e zeer bevriend, B e r t h e l o t , de beroemde scheikundige,
To u r g è n j e w , de door Ta i n e hoogvereerde romanschrijver, G a u t i e r ,
F l a u b e r t , A b o u t , G e o r g e S a n d aanzaten, soms ook prins N a p o l e o n ,
die met zijne zuster, prinses M a t h i l d e , de vertegenwoordiger van de liberale
strooming in de keizerlijke familie was. Een in hoofdzaak letterkundige kring dus,
maar men bedenke, dat letterkunde en wetenschap toen niet zoo ver uit elkander
liepen, als tegenwoordig veelal het geval is.
Ta i n e dan was ‘arrivé’ en bovendien was de officieele tijdgeest wat veranderd.
Het keizerrijk heette sedert 1860 zelfs liberaal te zijn. Zoo werd Ta i n e 's benoeming
in 1863 tot lid van de examen-commissie voor de militaire school te St. Cyr mogelijk,
wat hem financieel onafhankelijker maakte. Eervoller was in het volgende jaar zijne
aanstelling tot hoogleeraar voor esthetiek aan de ‘école des beaux arts’. Niet zonder
tegenkanting gingen deze benoemingen er door. Van clericale zijde werd op heftige
wijze gewaarschuwd voor de verderfelijke leeringen van R e n a n , toen pas
geïnstalleerd aan ‘het collège de France’, Ta i n e en andere modernen. Begrijpelijk
waren deze

1) Waarschijnlijk om zijn stijl wat losser en gemakkelijk te maken, schreef hij onder het
pseudoniem van T h o m a s G r a i n d o r g e de vrij wat buiten het kader van zijn gewone
werk vallende schetsen voor het blad: ‘la Vie parisienne’; zij zijn later verzameld onder den
titel: ‘Notes sur Paris’ (Paris, librairie Hachette). - Cf. over zijn stijl: Correspondance, II, p.
260; en de opmerkingen van G a s t o n P a r i s , id., IV, p. 118, noot 2.
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waarschuwingen, van het standpunt der geestelijkheid beschouwd, want de Parijsche
studenten bevonden zich al een heel eind op wat voor den clerus de weg der dwaling
was. Met groot enthusiasme werden R e n a n en Ta i n e beiden bij de opening hunner
lessen begroet, en op veler beschouwingen en opvattingen oefende ook Ta i n e
voortaan een machtigen invloed door zijne colleges, die druk bezocht werden.
De ernstige wijze, waarop Ta i n e zijn professoraat opvatte, maakte, dat zijne
studiën er in de eerstvolgende jaren haast geheel door beheerscht werden. Zijn
‘philosophie de l'art en Italie’ en ‘dans les Pays-Bas’ met meer dergelijke werken
zijn de vruchten van de voorbereiding voor de colleges, waartoe hij ook veel reisde1).
De overblijvende tijd werd hoofdzakelijk besteed aan de bespiegelende wijsbegeerte,
de oude liefde, die nu in het onbezorgde leven weer bovenkwam; de beroemde
verhandeling ‘l'intelligence’, een omwerking van de straks genoemde dissertatie,
verscheen als resultaat hiervan. Maar ook de arbeid ‘ten bate van het vaderland’ werd
niet geheel uit het oog verloren. Ta i n e vatte in 1870 - na het voleindigen van zijn
‘Intelligence’ - het plan op, om een werk te schrijven over de Duitsche letterkunde
van de achttiende eeuw af, en dit met de bedoeling, om de Duitsche cultuur meer
dan het geval was in Frankrijk bekend te maken; hij betreurde het, dat zijne
landgenooten zoo weinig van den oostelijken nabuur wisten, een gebrek, dat inderdaad
aan Frankrijk duur te staan gekomen is. Ta i n e zelf leed aan het euvel niet. Hij was
niet alleen van de Duitsche wijsbegeerte op de hoogte, maar ook van de Duitsche
historische wetenschap, in ruimen zin genomen, en hij had doorpeild, wat zij boven
de Fransche voor had. Toen M o n o d hem raadpleegde over de wenschelijkheid van
het ondernemen van een studiereis naar Duitschland, had hij hem deze, ter aanvulling
van wat de Fransche wetenschap hem leerde, zeer aangeraden. Hun grooteren zin
voor het algemeene

1) Ons land bezocht hij in 1867 en ook reeds in 1858, maar de correspondentie bevat over deze
bezoeken zeer weinig.
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roemde Ta i n e in de Duitschers boven de Franschen en bovendien hun philologische
studiën, die ook van het meer vervelende werk van het minutieus onderzoek, door
het verzamelen van inedita en anderszins, niet afschrikte. De eerste opmerking over
den voorsprong der Duitschers gold in elk geval Ta i n e niet; wij mogen in het
midden laten, in hoe verre zij de Fransche wetenschap van vóór 1870 in het algemeen
raakte. Maar de tweede had ook Ta i n e zelf zich aan te trekken: aan breed opgezet
onderzoek van teksten, aan archivalische studiën had hij zich nooit gewaagd; het
gebrek schijnt voor een deel een gevolg van de opleiding aan de ‘école normale
supérieure’1). Kende Ta i n e den aard der Duitsche wetenschap van zijn tijd, hij had
ook oog voor den niet-speculatieven Duitscher; hij besefte, dat er zich in Duitschland
een krachtige actie op handels- en industrieel gebied en in het staatkundige voordeed,
waarvan het opeischen van een grootere plaats in Europa voor het Duitsche vaderland
een gevolg moest zijn. Zijn werk nu over de Duitsche letterkunde wilde een bijdrage
worden, om meer belangstelling voor deze opkomende grootmacht te wekken. In
den zomer van 1870 bevond hij zich op Duitschen bodem tot het verzamelen van
bouwstoffen daartoe, zonder te vermoeden, hoe dicht de groote gebeurtenis nabij
was, die aan zijne studie een geheel andere richting zou geven. Den 9en Juli nog
schreef hij niet te gelooven aan onmiddellijk dreigend oorlogsgevaar. Drie dagen
later werd hij om familie-omstandigheden naar Parijs teruggeroepen. Een week
daarna was het al oorlog, maar wie ook, die niet in de staatsgeheimen ingewijd was,
zou geloofd hebben, dat de Spaansche trooncandidatuur de lang gevreesde botsing
zou brengen?
De nederlagen zijn voor Ta i n e geen groote verrassing geweest. Reeds lang had
hij de toekomst van zijn land zeer somber ingezien, vooral, sedert hij haar, onder
den invloed van zijn huwelijk met mlle. D e n u e l l e (1868), als vader weldra van
een paar kinderen, met meer belangstel-

1) Cf. de opmerking van R e n a n over deze ‘école’, medegedeeld in het bovengenoemde artikel
van Dr. K l u y v e r , blz. 250.
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ling dan vroeger beschouwde. Nog vóór de groote ‘debâcle’ en ‘désastre’ kwamen,
omschreef hij scherp, waar het Frankrijk aan haperde: ‘het leger wordt slecht
aangevoerd, de moed van de soldaten alléén is niet voldoende; wij hebben geen
tacticus noch een dirigeerend hoofd’; - ‘al dwingt men den keizer tot abdicatie, dan
is er nog niemand, die het middelpunt, het hoofd kan worden; wij hebben slechts het
volstrekte duister voor ons.’ Nooit heeft Ta i n e de hoop kunnen deelen van zoovele
Franschen, dat er nog redding te verwachten was, toen met de organisatie van de
nationale defensie onder G a m b e t t a 's geestdriftige leiding eenige voordeelen
behaald werden. Toch maakten natuurlijk de gebeurtenissen in al haar tragiek een
machtigen indruk op hem. ‘Je ne savais pas qu'on tenait tant à sa patrie’ - dat was de
in het kort samengevatte ondervinding, in de donkere dagen van December 1870 op
deze wijze uitgedrukt. Bestormd door weemoedige gedachten, gedrukt door het besef
van onnut te zijn in het groote landsgevaar - wordt de gedachte levendig bij hem,
evenals bij vele andere eminente Franschen, dat hij na den oorlog zou moeten
medewerken aan den wederopbouw van ‘la patrie.’ Te Tours en later te Pau, waar
hij met vrouw en kinderen het beleg van Parijs ontvlucht was, stelde hij reeds, in
samenwerking met A l b e r t S o r e l , die toen bij de diplomatie werkzaam was,
enkele artikelen voor Engelsche dagbladen op, om de publieke opinie in Engeland,
voor Frankrijk van zoo veel waarde, gunstiger te stemmen.
Onmiddellijk na de vredespreliminairen van Maart 1871 keerde Ta i n e naar Parijs
terug, om zijn ‘cours’ als hoogleeraar te hervatten; hij wilde dezen spoedig beëindigen,
omdat hij op zich genomen had in het einde van Mei lezingen te Oxford te komen
houden. Maar juist toen hij te Parijs aankwam, begonnen zich daar afgrijselijke
tooneelen af te spelen, die minder slachtoffers eischten, maar nog tragischer waren
dan de oorlog zelf. Parijs, vol onrust en zenuwachtigheid onder den indruk van het
lijden tijdens het lange beleg, zeer vatbaar voor socialistische en
radicaalrepublikeinsche propagande, geraakte in verzet, weldra in
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opstand tegen de nationale vergadering, die bijeengekomen was, om over den vrede
en den toekomstigen regeeringsvorm te beslissen, en verdacht werd van
anti-democratische, royalistische gezindheid. Ta i n e aanschouwde de commune
van nabij. Het bleek hem wel spoedig onmogelijk zijn ‘cours’ te blijven geven, maar
hij kon niet besluiten de omgeving van de stad, waar over het lot van zijn land scheen
beslist te zullen worden, te verlaten en naar Tours, waar hij zijn familie achtergelaten
had, terug te keeren; hij bleef tot midden April hangen te Orsay, waar zijne zuster
woonde.
In de brieven aan zijne vrouw uit deze dagen vindt men den terugslag van de
indrukken, die wat hij zag op hem maakte. Ook nu ziet hij de verhoudingen helder:
‘de oorzaak,’ schrijft hij, ‘van den tegenwoordigen toestand en van het succès der
muiters - allen van de Internationale - is de buitengemeene wraakzucht van de
onwetende en zelfs van de ontwikkelde Parijzenaars tegen Trochu enz., die zij als
verraders beschouwen; de Nationale vergadering, die hen insluit en hun
moeielijkheden baart en waarvan de meerderheid de hoofdstad naar elders wil
overbrengen, haten ze bijna evenzeer. Zij zijn gedegouteerd van hunne chefs en van
elken chef. Op dit oogenblik schijnt niemand hier eenig denkbeeld te hebben van
wettige macht, van gehoorzaamheid; het beleg heeft hen verdwaasd.’ Een sterker
gevoel van weemoed, overslaande in wanhoop, over ‘la déraison générale’ en
Frankrijk's onmacht, maakte zich van hem meester: ‘het is hard slecht te denken over
zijn vaderland; het schijnt mij, alsof het gaat om een nabestaande, bijna een vader,
een moeder, en dat ik na hem onbekwaam (tot verdediging n.l.) te hebben geoordeeld,
verplicht ben hem grotesk, hatelijk, laag, geheel onverbeterlijk te vinden, bestemd
voor de gevangenis der misdadigers of de cel der gekken.’
Na zulke woorden behoeven we niet te raden, waar Ta i n e 's sympathie lag. Zooals
bijna iedere Franschman, die het beleg niet mede gemaakt had, gruwde hij van den
Parijschen opstand. En te veel mogen we er ons ook niet over verbazen, dat hij, zoo
dicht bij de gebeurtenissen
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staande, er in medelevende, zich over de communards uitliet met een heftigheid, als
wij niet van hem gewoon zijn. In de ‘Origines’ heeft deze stemming onbetwistbaar
nagewerkt; reeds nu maakte hij vergelijkingen van de mannen van 1871 met die van
1793. Ook in de schildering van enkele tooneelen uit de groote revolutie vindt men
de sporen van wat hij nu zelf zag, terug. Eén voorbeeld daarvan! Wanneer Ta i n e
den opstand van 10 Augustus 1792 tegen het koningschap beschrijft, waarschuwt
hij den lezer toch vooral niet te denken, dat heel Parijs toen in rep en roer was, maar
het zich zoo voor te stellen, dat enkele deelen hun gewone aspect vertoonden, terwijl
elders een geweldig rumoer heerschte. Men vergelijke nu, wat hij 19 Maart 1871,
dus toen de ‘commune’ met de vermoording van de generaals C l é m e n t T h o m a s
en L e c o m t e pas begonnen was, aan Mevrouw Ta i n e schreef: ‘er zijn barricades
te Montmartre en rondom het stadhuis, maar de rest van de stad, de kaden, rue
Richelieu, rue Lafayette, de boulevards enz. zien er als gewoonlijk uit: vroolijk,
geanimeerd; kooplieden, dames in toilet, kinderen, pratende groepen, flâneurs’. Het
einde van de Commune beleefde Ta i n e niet van zoo dichtebij. In de laatste dagen
van Mei, toen de verbitterde strijd te Parijs op zoo uiterst bloedige wijze beslecht
werd, hield hij zijn lezingen te Oxford, in groote spanning, alleen getroost door de
zeer sympathieke ontvangst van het Oxfordsche publiek. Op dat oogenblik had hij
het plan, welks uitvoering zijn verdere levensarbeid zou worden, reeds opgevat:
‘j'ébauche en ma pensée mon livre sur la France contemporaine’, schreef hij 4 Mei
aan zijne vrouw, en niet lang na zijn terugkeer aan G e o r g e B r a n d e s : ‘je compte
employer un ou deux ans à des études de philosophie politique, en pratiquant les
méthodes historiques et psychologiques que vous connaissez’.
In plaats van de twee jaar, die hij als tijdsbestek noemt, heeft Ta i n e aan de
‘Origines de la France contemporaine’ de laatste twee-en-twintig jaren van zijn leven
besteed en in plaats van één of twee deelen, waarop het werk eerst berekend was, is
het uitgedijd tot vijf, terwijl
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het zesde en laatste onvoltooid bleef. Al heeft Ta i n e dus van den arbeid, die de
tenuitvoerlegging van zijn plan hem zou kosten, een geheel onjuiste voorstelling
gehad, de conceptie stond hem in groote lijnen toch van den beginne af klaar voor
den geest. Hij wilde uit het vroegere Frankrijk dat van zijn tijd verklaren en daartoe,
zooals geheel logisch gedacht was, zijn werk in drie gedeelten splitsen: ‘l'ancien
régime’, de tijd van het onbeperkte koningschap met zijn aanhang van staatkundig
en maatschappelijk bevoorrechte standen; ‘la révolution’, waarin het oude Frankrijk
glad afgebroken scheen te worden en een nieuw na zwaren nood op te komen; ‘le
régime moderne’, door N a p o l e o n in sterk centraliseerenden geest gevestigd en
na hem op denzelfden weg verder geleid. In 1875 verscheen het eerste deel, geheel
over ‘l'ancien régime’ handelend; van 1878-1884 de drie deelen, waarin de revolutie
tot 1799 beschreven werd; eindelijk in 1890 het vijfde deel over N a p o l e o n en zijn
werk. De ontwikkeling van Frankrijk na 1815 zou in het laatste deel volgen, waarvan
twee hoofdstukken: ‘léglise’ en ‘l'école’ voltooid en afzonderlijk gepubliceerd waren,
toen Ta i n e na een vrij lang lijden in 1893 bezweek op zijn buitenverblijf te Annécy,
waar hij de laatste jaren veelal vertoefd had.
Dit werk dan is zijn bijdrage tot den wederopbouw van zijn vaderland, waartoe
hij na 1871 ook op andere wijze zijne diensten verleende. Beschouwen we nu de
‘Origines’ nader, dan treft vooreerst, dat de samenstelling er van eigenlijk de
tenuitvoerlegging is van het plan, dat hij reeds tweemaal vroeger opgevat had en dat
nu onder den zwaren indruk van Frankrijk's rampen hem genoeg in beslag nam, om
er ander, meer geliefd werk voor te laten liggen. De zwaarste bedenking, tegen
A u l a r d 's bovengenoemde kritiek in te brengen, ligt hier: beslist onjuist is A u l a r d 's
meening, dat de ‘commune’ alleen Ta i n e tot zijn werk gebracht heeft; haast even
onjuist de voorstelling, dat de toen in Taine geslagen vrees den aard van de ‘Origines’
bepaald heeft. Veel meer worden wij bij den opzet en de uitwerking herinnerd aan
Ta i n e 's persoon,
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zooals die zich lang vóór de commune ontwikkeld had; alleen missen wij de
blijmoedigheid en zachtheid, die zijne vrienden in hem roemen.
Iets nieuws is er: het archiefonderzoek, waartoe Ta i n e zich in het einde van 1871
ging zetten en dat hij druk bedreven heeft. Hij betreurde het, dat jongere krachten
hem dit niet uit de hand genomen hadden, maar dit lag er toe; er was, hoe vreemd
dit moge schijnen bij het vele geschrijf, over de revolutie en N a p o l e o n reeds
verschenen, nog betrekkelijk weinig in de archieven van deze tijdperken gestudeerd.
Ta i n e 's verdienste bestaat hierin, dat hij dit ingezien heeft, en nog meer, dat hij
zijn best is gaan doen in de leemte, voor eigen behoefte, te voorzien; naar het schijnt,
heeft zijn goede voorbeeld ook wel anderen tot navolging opgewekt. Toch is in dit
nieuwe één der zwakke zijden van zijn werk gelegen. Al moge A u l a r d in vele
zijner aanmerkingen op dit deel van Ta i n e 's arbeid tot fitten afdalen, er valt met
de voorbeelden, die hij geeft, niet te ontkomen aan de conclusie, dat men met vele
der citaten en verwijzingen van Ta i n e uiterst voorzichtig zal moeten zijn. Alleen
zal men ter verontschuldiging moeten aanvoeren, wat A u l a r d niet doet, dat Ta i n e
voor archiefwerk bizonder slecht voorbereid was, en in elk geval zal men zich moeten
wachten hem de eischen van de zeer verfijnde kritiek en methode van onze dagen
aan te leggen, wat A u l a r d niet geheel vermijdt1).
Er is wel eens ondeugend beweerd, dat het innerlijk wezen van Ta i n e 's Origines
er niet zoo heel veel anders uitgezien zou hebben, al had Ta i n e in het geheel niet
aan archiefstudie zich bezondigd. In deze opmerking schuilt gewis een goed deel
waarheid. De hoofdlijnen van het werk stonden vast, vóórdat Ta i n e den drempel
der ‘archives nationales’, het voornaamste archiefdepôt voor den revolutionnairen
tijd, overschreden had. M o n o d vertelt van een onderhoud2), dat hij met Ta i n e had
korten tijd vóór de

1) Cf. C o l e n b r a n d e r in Gids (Mei, 1908), blz. 309 vlg.
2) Medegedeeld in ‘Revue Bleue’ van 1904, p. 38.
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verschijning van het eerste deel van de ‘Origines’: ‘je lui dis: ““je crois voir
maintenant votre idée: l'ancien régime est un fiasco, la révolution est un fiasco,
l'empire est un fiasco; voilà pourquoi depuis cent ans nous pataugeons dans la boue”.”
- ““C'est assez cela””, me répondit-il.’ En M o n o d 's woorden: ‘mais cela n'explique
pas, ni que nous vivons encore, ni que nous ayons pu jouer le rôle que nous jouons
depuis 1789’ - schijnen hem weinig gezegd te hebben.
Maar zoeken wij in de ‘Origines’ naar den Ta i n e van vóór 1871. Wij vinden in
de eerste plaats het systeem terug. Uiterst consequent vinden we dit in de ‘faculté
maîtresse’, waaruit de oorzaken van alle gebeuren, van alle verschijnselen afgeleid
moeten worden; minder consequent misschien in het aanwijzen van de invloeden
van ‘race, milieu et moment’, waar in elk geval de invloed van ‘la race’ of wel de
beantwoording van de vraag, waarom de revolutie juist in Frankrijk ontstaan is, niet
duidelijk aangegeven is. Maar op ‘l'esprit jacobin’, in kiem reeds in ‘l'esprit classique’
van de achttiende eeuw aanwezig, die voor Ta i n e de centrale, overheerschende
gedachte der revolutie is, heeft de man zich haast blind getuurd. Hoogst eenzijdige,
scheeve voorstellingen zijn hiervan het gevolg, vooral in de jaren, waarin deze ‘esprit’
niet oppermachtig heerschte - en eigenlijk was dit alleen (en dan nog maar tot op
zekere hoogte) het geval in den tijd van de ‘terreur’. Het op den voorgrond stellen
van dezen ‘esprit’, ook in de aan 1793 voorafgaande jaren, heeft Ta i n e de andere
toen werkende krachten, vooral de de revolutie tegenwerkende, zoo goed als geheel
doen voorbijzien; daardoor ontgaat hem ook de ontwikkeling, in de opeenvolging
der gebeurtenissen gelegen, die ook in die jaren niet ontbrak.
Ook vinden we Ta i n e 's staatkundige denkbeelden gemakkelijk terug. Zijn
gematigd liberalisme was versterkt, ongetwijfeld wel onder den indruk van wat de
‘commune’ hem te aanschouwen gegeven had. In een brochure van 1872 nam hij
het op tegen algemeen stemrecht. In het conflict tusschen Juli-monarchie en volk in de Februari-
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revolutie dus -, schrijft hij elders, was het ongelijk aan de zijde van de natie. Maar,
al was hij nu tot dit inzicht gekomen, daarom zouden wij hem geen aanhanger van
de Orleanistische partij durven noemen. Ta i n e heeft in engeren zin nooit tot eenige
staatspartij behoord. Integendeel heeft hij alle Fransche partijen, de één wat meer,
de ander wat minder, om zijne beschouwingen tegen zich in het harnas gejaagd, nooit
schromende voor eigen overtuiging uit te komen en niet vreezende de beste vrienden
daardoor te ontstemmen. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is het conflict, waarin
hij met prinses M a t h i l d e geraakte, naar aanleiding van het beroemd geworden
beeld, dat hij van N a p o l e o n teekende. Ta i n e zag den keizer als avonturier,
condottiere uit de dagen van C e s a r B o r g i a , bij ongeluk verdwaald in de Fransche
geschiedenis en met een geweldig, alles absorbeerend egoïsme, gediend door een
machtig genie, het Fransche volk knedend naar zijn wil. Prins N a p o l e o n trachtte
zijn oom in een brochure recht te verschaffen. Prinses M a t h i l d e pousseerde bij
Ta i n e een kaartje p.p.c. en brak een vriendschappelijke verstandhouding van jaren
af. En Ta i n e schreef haar: ‘ik was er van te voren van overtuigd, dat ik velen door
mijne beschouwingen zou kwetsen; maar het valt mij uiterst zwaar een vriendschap
als de uwe te verliezen; ik heb haar, sedert twintig jaren, zoo standvastig en zoo
loyaal gevonden, dat ik zeker ben van mijne persoonlijke dankbaarheid; al wat ik u
vraag is daaraan te gelooven, wat er ook gebeure, en te willen aanvaarden, nog eens
en voor altijd, de betuiging van mijne verknochtheid en van mijne eerbiedige
gevoelens.’
Individualistisch-liberaal mag men Ta i n e noemen, meer niet. Duidelijk drukt
hij dit uit in zijne definitie van het wezen van den staat, zooals hij die ettelijke malen,
ook met verwijzing naar M a c a u l a y , heeft opgesteld. Zij komt hierop neer, dat de
staat niet meer moet zijn dan politie-agent tegen de roovers van binnen en van buiten.
Het kost weinig moeite te gelooven, dat hij dus een fel tegenstander van
radicaal-republikeinsche en nog meer van socialistische theorieën was, die een zooveel
uitgebreideren
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werkkring voor den staat opeischen. Deze zijne overtuiging nu heeft hij in de
‘Origines’ niet onder stoelen of banken, maar in het volle licht gezet. Midden in de
beschrijving van de terreur stuit de lezer op een vrij lang hoofdstuk, waarin de gevaren
van het staatsdespotisme, zooals dit zich in de geschiedenis van vele landen
voorgedaan heeft, uiteengezet worden, - en alle vormen, waarin het zich ontpopt,
worden naar Ta i n e 's maatstaf gemeten en dus veroordeeld: het allerergst
R o b e s p i e r r e en zijne M o n t a g n a r d s . Elders, in ‘le régime moderne’, vindt
men een geheel, zeer lezenswaardig hoofdstuk, gewijd aan de plichten van den staat,
door liberaal-individualistischen blik bekeken: men begrijpt al van te voren, dat
N a p o l e o n 's werk aan die plichten niet voldoet. Hier is overschrijding van de
grenzen van historische onpartijdigheid: het is meten met een zelf gemaakten
maatstok, niet - naar F r u i n 's woord - het zoeken recht te doen aan alle partijen, al
behoeft men ze niet alle te behagen.
Het zoeken van een ‘faculté maîtresse,’ het vinden van ‘l'esprit jacobin’ als
zoodanig, en verder Ta i n e 's staatkundige overtuiging, waarbij men zich noch
bovendien zijn decentralisatie-ideaal herinnere, geven de hoofdoorzaak aan de hand,
die Ta i n e tot zijn verpletterend oordeel over de revolutie geleid heeft. Hij gruwde
van den verbitterden haat, die de M o n t a g n a r d s bezielde tegen alles, wat aan het
‘ancien régime’ herinnerde, en hij leidde dien haat alleen af uit den jacobijnschen
geest, die, geboren uit de vermenging van ‘l'esprit classique’ en ‘l'esprit scientifique’
van de achttiende eeuw, zich vooral kenmerkte door een bizondere voorliefde voor
abstracte zaken, zonder zich om de werkelijkheid te bekommeren - en die in de
mannen van de revolutie, R o b e s p i e r r e vooraan, werd tot een dogma ‘van formules
over het volk, de natuur, de rede, de vrijheid, tyrannen, partijmannen, deugd, moraal,’
waaraan alle leven ontbrak. Hij gruwde eveneens van de volkssouvereiniteit, in de
revolutie ten troon verheven, om den dwang, dien zij opgelegd had, en om de
overmatige centralisatie, die Ta i n e in de eerste plaats aan haar toeschreef.
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Hij gruwde van de heele revolutie en van alles, wat zij voortgebracht had. Geen van
de mannen van de revolutie heeft hem sympathie kunnen inboezemen, al heeft hij
voor enkelen, maar dan alleen in tegenstelling met anderen, die hem nog erger
schenen, wel eens een goed woord over gehad. In hun eersten staat schenen zij hem
te gelijken op een hongerigen blindeman, die een visch meent te hebben opgehaald
en hem triomfantelijk laat zien, terwijl hij in werkelijkheid een adder in zijn hand
houdt; in hun vollen wasdom werden zij voor hem de vereerders van een afgod op
zijn Egyptisch: ‘een krokodil, een inheemsche slang of eenig ander gevaarlijk dier,
een zich in den modder omwentelend beest op een purperen tapijt.’
Er is in dit alles zeer veel onhistorisch. Moesten of wilden wij Ta i n e naar ons
ideaal van een historicus afmeten, wij zouden A u l a r d 's voorbeeld volgen en hem
niet in den kring der historici toelaten; maar dan stond tevens te overwegen, wat wij
met A u l a r d zelf zouden doen, die van den geschiedschrijver van de revolutie
geëischt heeft, dat hij haar moest liefhebben op straffe van haar niet te begrijpen.
Herinneren we ons nog éénmaal Ta i n e 's doel met de ‘Origines’, alvorens tot een
eindoordeel te komen. ‘Plus que nous saurons précisément ce que nous sommes, plus
que nous démêlerons sûrement ce qui nous convient’ zoo luiden de bekende woorden
in de voorrede voor ‘l'ancien régime’. Ta i n e heeft behalve historicus geneesheer
willen zijn; hij zou langs wetenschappelijken weg een recept uit de geschiedenis
bereiden, om het den patient, het hoogst ernstig kranke Frankrijk, toe te dienen. Deze
opvatting van zijn taak hangt samen met die strooming van den tijdgeest, waarin
Ta i n e was opgegroeid en dien wij reeds aanduidden; zij, die van de experimenteele
wetenschap de oplossing van bijkans alle maatschappelijke nooden verwachtte, mocht
ook de geschiedenis als ‘leermeesteresse der natiën’ aanvaarden, vooral onder den
invloed van sociologische opvattingen. Deze toepassing van het ‘haec fabula docet’
is, althans op historisch terrein, niet meer van onzen
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tijd. En ook Ta i n e had, als geneesheer, zooals men zegt, dat er meer zijn, geen
onfeilbaar vertrouwen in de kracht van het geneesmiddel, dat hij voorschreef. ‘A
quoi bon les livres? Ce sont les intérêts et les passions qui gouvernent les hommes’
- roept hij in 1875, waarschijnlijk met een herinnering aan de lectuur van B a l z a c ,
uit; varianten van dien uitroep komen in de jaren van de samenstelling der ‘Origines’
meer voor. Wat wonder! De ontwikkeling van de derde republiek ging in de meeste
opzichten - alleen de decentralisatie op onderwijs-gebied kon hem eenigermate
bevredigen - lijnrecht in tegen de opvattingen, die hij als de wetenschappelijk ware
verkondigde; zooals we zagen: reeds tijdens het schrijven van zijn werk en zonder
de eindconclusie, waartoe dit werk zelf hem eigenlijk had moeten leiden, af te
wachten. Maar aan den opzet, eenmaal gesteld, heeft hij zich niet meer kunnen
onttrekken; hij heeft het medisch gebied, al voelde hij wel, dat het niet aan den
historicus behoort, niet kunnen verlaten.
Zoo zien wij Ta i n e in den lijst van zijn tijd het best als schrijver der ‘Origines’,
wanneer wij altijd voor oogen houden, dat in zijn geest de medicus en de historicus
een naar onze opvatting onnatuurlijk huwelijk hadden aangegaan. Maar daarnaast
vergeten we niet, dat, misschien dan ondanks hem zelven, ook de historicus alleen
meermalen tot zijn recht kwam - en deze met zijn breede opvattingen van het terrein
der historische wetenschap. Wie heeft een cultuurbeeld van het ‘ancien régime’
gegeven, al zijn er bedenkingen tegen in te brengen, als Ta i n e , misschien
To c q u e v i l l e uitgezonderd, aan wien Ta i n e voor dit deel van zijn werk in elk
geval zeer groote verplichtingen heeft? Wie heeft den geest der M o n t a g n a r d s
in hun ergsten tijd zoo doorgrond en zoo aanschouwelijk weten voor te stellen als
hij? Hierbij kwam den historicus zijn kunstenaarstalent te stade, dat op zoovele andere
plaatsen treft. Elders had hij wil van zijne psychologische studiën, die hem in staat
stelden tot zijne fijne psychologische analyse in zoovele historische portretten van
mannen uit de revolutie, bepaaldelijk dat van R o b e s p i e r r e . Hier-
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voor - wij mogen dit wel uitdrukkelijk constateeren - heeft zelfs A u l a r d een woord
van lof, hoe gereserveerd ook, over. Om deze wel van echt historisch inzicht
getuigende gedeelten zouden wij uit onze historische bibliotheek de ‘Origines’ niet
gaarne missen. En toch eigenlijk evenmin om de andere, on-historische. Al zijn vele
van de daarin voorgedragen beschouwingen de onze niet, wij hebben altijd opnieuw
bij de lezing er van die suggestie gevoeld, die duurzaam toch alleen kan uitgaan van
door eigen nadenken vast geworden overtuiging, geuit door een man van groot talent
en nooit falende werkzaamheid, wien het alleen om de waarheid, zonder eenige
baatzuchtige nevenbedoeling, te doen geweest is.
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Haldane's hervormingen
Door G. Polvliet.
‘We mean to trust and we believe that in trusting lies the solution of a
problem which has baffled us so long.’
Haldane.
Nederland, in het bijzonder het militaire Nederland, heeft, na in 1814 een oogenblik
het oog gevestigd te hebben gehouden op het Engelsche legerstelsel, den blik vóór
1870 zuidwaarts en na dien tijd naar het Oosten gewend.
Wij verzoeken ditmaal op nieuw de aandacht voor den westelijken horizon, waar
Engeland bezig is op militair gebied te hervormen. Niet echter, hoeveel goeds zij in
beginsel ook bevatten, om ervoor te pleiten, dat wij die hervormingen zullen
nabootsen, maar om er op te wijzen, hoe men, zonder gebruik te maken van een of
ander in de mode zijnd uitheemsch stelsel, het bestaande, voor zooverre dit zich
natuurlijk, historisch, ontwikkeld heeft, als uitgangspunt voor hervormingen kan
bezigen, ook op militair gebied. Doch dat, aan den anderen kant, geen stelsel met
vrucht toepassing kan vinden, dat inwendig zijn steun blijft zoeken in wantrouwen
van boven naar beneden, en dat naar buiten ongeloof in de kracht van het eigen volk
toont.
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En wij doen dit met des te meer nadruk, omdat de belangrijkste hervormingen van
Engelands weermacht juist het deel der landmacht betreffen, dat van ouds in het
bijzonder bestemd is voor verdediging van den geboortegrond, een taak, welke
eveneens op de Nederlandsche weermacht rust.
Ook als men er rekening mede houdt, dat Engeland tegen een inval natuurlijk
beschermd is door de zee, dat het tot afwering daarvan in eerste linie beschikt over
een machtige vloot, terwijl Nederland daarentegen open ligt tusschen onderling
naijverige groote mogendheden en voor verdediging vooral op de landmacht moet
steunen, dan nog bevatten de Engelsche legerhervormingen voor de oplossing van
het militair vraagstuk in Nederland gegevens van waarde.
Evenals het echter Nederland, dat zijn militair weerbaren uitsluitend op moet leiden
voor den oorlog tot verdediging van den geboortegrond, bij de bepaling van den
eersten oefeningstijd vrij koud kan laten, hoeveel jaren in aanvalslegers van groote
mogendheden als Duitschland, Frankrijk of Oostenrijk daarvoor noodig worden
geacht, van even weinig beteekenis is het voor ons, dat minister H a l d a n e voor
zijn territoriale volksweermacht volstaat met een jaarlijksche oefening van zooveel
dagen, om de eenvoudige reden alweer, dat die volksweermacht dààr het toebrengen
en ontvangen van de eerste klappen kan overlaten aan de machtigste vloot ter wereld.
Zij behoeft dus niet in die mate onmiddellijk strijdvaardig te zijn als onze weermacht,
die integendeel in de meeste gevallen de eerste stormvlagen zal hebben te trotseeren.
Het is daarom, dat wij niet in de eerste plaats op het stelsel de aandacht vestigen,
maar op de beginselen, die het bevat.
Het Engelsche militaire stelsel heeft zich logisch en volgens de historische lijn
ontwikkeld. Het bestond, tot nu toe, behalve de vloot, uit:
I. het Staande Leger met zijn reserve;
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II. de Auxiliary Forces:
a. de Militia,
b. de Militie-reserve,
c. de Yeomanry,
d. de Volunteers.

Deze Auxiliary Forces werden gevormd uit de burgerij en waren in het bijzonder
bestemd voor verdediging van den geboortegrond of, zooals een Engelsch militair
schrijver het karakteristiek uitdrukt: ‘Our soldiers are required for the defence of
the Empire, our citizens for the defence of our homes.’
Het eilandenrijk Engeland, van ouds voor onmiddellijke verdediging in de eerste
plaats kunnende rekenen op zijn vloot, is, zoodra het een plaats van beteekenis begon
in te nemen, aan zijn militaire marine uitnemende zorg blijven besteden. Met de
machtsuitbreiding ter zee ging zijn ontwikkeling als koloniale mogendheid hand in
hand. De uitgestrektheid van de koloniën, voor een deel de aard van haar bevolking,
het feit, dat zij ten deele open liggen voor machtige nabuurstaten, brachten de
noodzakelijkheid mede van een beroepsleger, deels in die koloniën, deels in het
moederland verblijf houdende, het laatste vooral gereed om op het eerste sein de in
eenig deel der bezittingen aanwezige troepen onverwijld ter hulp te kunnen snellen,
of van tijd tot tijd af te lossen. Dit is het staande actieve Engelsche leger, The Regular
Army of kortweg Regulars genoemd. Het wordt uitsluitend gevormd door vrijwilligers,
beroepssoldaten, die er 3, 7, 8 of 12 jaar in dienen en daarna, met uitzondering van
hen, welke 12 jaar hebben gediend, overgaan bij de 1e klasse der reserve van het
staande leger, waarbij zij verplicht zijn 4 jaar te verblijven. Na afloop van dezen
diensttijd kunnen zij zich op nieuw voor 4 jaar verbinden bij de 2e klasse der reserve.
Deze mag niet buiten het Vereenigde Koninkrijk gebezigd worden. Het ligt voor de
hand, dat, in verband met het zooeven medegedeelde omtrent de koloniën, dit leger
uit den aard der zaak een vrijwillig leger moet zijn, door werving op sterkte te houden.
Het is daarom juist gezien van Minister H a l d a n e , niet aan de grondbeginselen
hiervan te hebben geraakt.
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Naast dit staande actieve leger beschikte Engeland reeds in C r o m w e l l 's jeugd1)
buiten zijn vloot over een weermacht, om te voorzien in de verdediging van den
geboortegrond, welke door de aanwezigheid van die vloot logisch een weermacht in
tweede linie is. In het handeldrijvende, anti-militairistische, sportlievende eilandenrijk
werd zij bovendien een burger- ja, een liefhebberij-weermacht en de militaire
oefeningen daarbij werden in plaats van een last, een ontspanning.
De verschillende deelen dezer weermacht, te samen Auxiliary Forces genaamd,
bestonden tot nu toe, zooals gezegd, uit de Militia, Volunteers (vrijwillige infanterie)
en Yeomanry (vrijwillige ruiterij). Het minst slecht daarvan was de Militia. Zij
dateerde uit de 9e eeuw en oorspronkelijk vormde zij de geheele Engelsche
weermacht. Kenmerkend voor ons, die altijd over dienstplicht spreken en dezen als
een last beschouwen, is, dat elke Engelschman van ouds trotsch is op het lidmaatschap
dier nationale militie, waarop hij, als vrij burger, recht heeft.
Tengevolge van de bevolkings-aanwas, de toenemende veiligheid voor vijandelijke
invallen en de oprichting van een klein staand beroeps-leger, bleef een algemeene
persoonlijke dienstvervulling niet meer noodig en in 1661 werd de Militia Ballot Act
afgekondigd, waarbij een bepaald aantal, na loting, voor dienst opgeroepen werd,
doch tevens werd de bepaling gemaakt, dat men zich van dezen dienst kon vrij
koopen. Dit afkoopstelsel had in den loop der tijden tengevolge, dat de Militia
langzamerhand werd samengesteld uit mannen der lagere volksklassen. Het dienstrecht
bleef evenwel als een der eerste burgerschapsrechten tot den huidigen dag bestaan
en tot goed begrip

1) ‘C r o m w e l l , gelijk andere leden van het Parlement, verliet Londen en snelde naar de
Graafschappen, om zich aan het hoofd der landmilitie (curs, van ons) te stellen. Zoo werd
C r o m w e l l soldaat, militair. Niets was hem vreemder dan dit werk; achter den ploeg leert
men geen legerorganisatie noch krijgstactiek. Zijn eerste onderricht ontving hij van een
Hollander, zijn tweede van de dagelijksche ervaring. Aan dien eersten onderwijzer had hij
veel te danken; maar meer nog aan den tweeden’.
Prof. J o r i s s e n . Hist. Bladen III p. 120. place="foot"
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der hierna te behandelen legerhervormingen is het noodzakelijk daarop de aandacht
gevestigd te houden, wijl Minister H a l d a n e ook hierop zijn hervormingen heeft
gegrondvest.
Bij die Militia verbonden zich bovendien vele jongelieden, die voornemens waren
als vrijwilligers bij het staande leger in dienst te treden, in afwachting, dat zij den
daarvoor verplichten leeftijd van 18 jaar hadden bereikt. Zoo werd die Militia tevens
voor het staande leger een soort depôt, dat jaarlijks een 12000 man daaraan leverde.
Naast deze Militia had men de militie-reserve, bestaande uit manschappen der
Militia, die zich vrijwillig verbonden in geval van oorlog bij het staande leger over
te gaan. Feitelijk vormden zij dus een reserve van het staande leger, die dan ook, in
tegenstelling met de Militia, buitenslands mocht worden gebruikt.
De Volunteers (vrijwillige Infanterie) waren afkomstig uit de burger-klassen, die
militaire oefening vooral als een sport beschouwden. Een bepaalde diensttijd bestond
eigenlijk voor hen niet. Hun oprichting dagteekent van het jaar 1799. In het eerste
en tweede jaar van hun verband moesten zij, in de nabijheid van de plaats hunner
inwoning, minstens aan 45, in de volgende jaren aan 10 oefeningen hebben
deelgenomen, bovendien jaarlijks zes dagen kampeeren en een schietcursus volgen.
De Yeomanry (vrijwillige ruiterij), uit de meer gegoede burgerklassen afkomstig,
werd op overeenkomstige wijze samengesteld en geoefend en ontstond eveneens in
de dagen der Fransche revolutie. Daar noch de Militia, noch de Volunteers, noch de
Yeomanry over een behoorlijken staf, of eene behoorlijke intendance en administratie
beschikten, geen artillerie of treinen daarbij waren ingedeeld, hun organisatie,
aanvoering, wapening, kleeding en uitrusting een min of meer bonte verscheidenheid
vormden, waren de Auxiliary Forces een macht van geringe militaire waarde en voor
het optreden in eenigszins groote verbanden zelfs onbruikbaar. Was echter de
technische waarde van weinig beteekenis, met de moreele en vooral de historische
traditioneele waarde was dit allerminst het geval.
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Dit historisch, traditioneel element in eere te hebben gehouden bij de hierna te
vermelden hervorming der Auxiliary Forces, is een verdienste van Minister
H a l d a n e 's arbeid.
De Engelsche vloot heeft sedert haar ontstaan in de talrijke zeeoorlogen met de eerste
maritieme machten een toets gehad voor haar waarde als strijdmiddel. De vijand
zorgde ervoor, dat zij op de hoogte bleef van haar tijd.
Ook het Engelsche beroepsleger (Regulars) voerde nagenoeg onafgebroken over
bijna de geheele wereld oorlog, maar, sedert Waterloo, op enkele uitzonderingen na,
steeds tegen eene inlandsche tegenpartij; dientengevolge was de oorlogs-ervaring
niet altijd een toets voor de deugdelijkheid in de zoogenaamde groote oorlogvoering.
Dit kwam gedeeltelijk reeds uit in den Krim-Oorlog, maar eerst recht werd daarop
de aandacht gevestigd in Zuid-Afrika. Daar bleek het Engelsche beroepsleger, bij
inlandsche expeditie's en ook op exercitie- en paradeveld zulk een schitterenden
indruk makend, op zich zelf niet in staat een volk van 60.000 niet militair
georganiseerde en niet onder militaire tucht staande Boeren ten onder te brengen.
En wat de Auxiliary Forces betreft, deze waren, ondanks een ongekende nationale
geestdrift, onbruikbaar om zelfs een voldoende aanvullings-reserve voor het leger
te velde te vormen.
De oorlog in Zuid-Afrika had dus een schril licht laten vallen, zoowel op de groote
gebreken van het Engelsche beroepsleger, als op die van de Auxiliary Forces; en
algemeen werd de noodzakelijkheid van hervormingen erkend. Dit was reeds merkbaar
gedurende den oorlog, toen de practische geest van het Angel-Saxische ras zich niet
verloochende. Afgescheiden toch van de uitnemende vaardigheid in het vervoer ter
zee van groote troepen-massa's en reusachtige hoeveelheden legerbehoeften over
aanzienlijke afstanden, putte het leger, om zoo te zeggen, onder het oog van den
vijand, reeds leering uit de harde lessen, die het, in het eerste tijdperk van den strijd,
van die onderschatte en onvoldoend bekende tegenpartij ontvangen had.
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Ook na den oorlog werden deze lessen, aangevuld door die, welke het bevriende
Japan kon verstrekken, met vrucht en benijdenswaardige voortvarendheid in
toepassing gebracht; hoewel die toepassing vooralsnog beperkt bleef tot het stelsel
van oefening en opleiding, tot de breuke vooral met veel hardnekkigen sleur.
De fouten, door het geheele leger, meer nog door zijn aanvoerders en opvoeders,
gemaakt, hadden echter ten onrechte een veroordeeling van het geheele Britsche
weerstelsel ten gevolge.
Velen, ook in Engeland, voorzooverre de tip-top kastemilitairen betreft, wachtten
slechts heil van een germaniseering. Aan dien even eenzijdigen als deskundigen
drang was het den burger-minister van Oorlog, H a l d a n e , niet gemakkelijk
weerstand te bieden, toen hij zich de man toonde, die een hervorming der organisatie
aandurfde. Hij ondernam zelfs een reis naar Duitschland, om er de militaire
instellingen door eigen aanschouwing te leeren kennen, woonde er manoeuvres bij,
zag den paradepas uitvoeren. Hoeveel voortreffelijks hem toen ongetwijfeld getoond
werd, de reis schijnt toch slechts gediend te hebben, om hem de gevestigde overtuiging
mede naar huis te doen nemen, dat hier het made in Germany voor ‘import’ minder
gewenscht was dan ooit en dat, wilde iets bereikt worden, Engeland op eigen
scheppingskracht moest rekenen.
Hij gaf dus geen gevolg aan den drang van zekere imperialistische militaire kringen,
ging niet mede zelfs met figuren als earl R o b e r t s , die bij de hervorming der
territoriale weermacht algemeenen weerplicht wilde toepassen, maar nam, terecht
rekening houdend met Groot-Brittannië's geographische ligging, volksaard en historie,
de bestaande eeuwenoude populaire organisatie met vrijwillige dienstverbintenis,
als uitgangspunt voor zijn hervormingen aan. Die hervormingen zijn bovendien
vooral een machteloos maken van militairen bureaucratie- en côteriegeest, naast een
sympathiek beroep op de persoonlijke offervaardigheid van den Engelschen burger.
Zijn eerste daad van gewicht was het scheppen van een
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wetenschappelijken Generalen Staf1). Uit de legerorder, daarop betrekkelijk, bleek
het open oog van dezen nietdeskundigen oorlogs-minister, o.a. voor de eischen,
waaraan vooral in vredestijd een Generale Staf ten opzichte van den troep moet
voldoen.
Vond deze maatregel van militairistische zijde bijval, een volgende stap, het
verminderen van het staande leger met een 10.000 man infanterie en artillerie mocht
zich daarin niet verheugen. Van die zijde wenschte men integendeel uitbreiding van
het staande leger, niettegenstaande deze vermindering der sterkte opgeheven wordt,
door alle étappe- en hulpdiensten voortaan op te dragen aan de Auxiliary Forces,
welke door de hierna te vermelden hervorming voor deze taak geschikt zullen worden
gemaakt. Het geheele personeel van het actieve staande leger is nu in geval van
oorlog, onverzwakt door ‘baantjes’ of schrijftafel-functiën, voor vechtdienst te velde
beschikbaar.
Overigens beperkt de reorganisatie van het staande leger zich tot de hoogere
verbanden. De indeeling in legerkorpsen voor een weermacht, bestemd om in den
regel over zee dienst te doen, wat log, werd vervangen door de kleinere divisiën, als
grootste tactische eenheden.
Zoo bestaat thans het Engelsche staande leger (Regulars) uit zes divisiën, ieder
samengesteld uit de vier wapens2) en de noodige hulpdiensten en treinen; uit één
cavaleriedivisie van 36 escadrons met rijdende artillerie, bereden pioniers,
hulpdiensten en treinen en verder uit twee bereden brigades, ieder van twee bataljons
bereden infanterie; één regiment cavalerie en één batterij bereden artillerie. Engeland
beschikt daardoor over een moderne weermacht van 150.000 uitnemend geoefende
soldaten, waarin, als in geen leger, de lessen van den Zuid-Afrikaanschen en van den
Oost-Aziatischen oorlog zijn toegepast en waarmede

1) Deze wel te onderscheiden van the Imperial General Staff, welke vooral bestemd is eenheid
en samenwerking te bevorderen tusschen de weermachten van alle deelen van het Britsche
wereldrijk.
2) Wat de divisie-cavalerie betreft, gevormd door 2 escadrons der voormalige Yeomanry.
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het, na aftrek van een deel, in de koloniën dienst doende, steeds onmiddellijk gereed
is over de geheele wereld te velde te trekken. Minister H a l d a n e noemt deze helft
der weermacht te land na hervorming de Expeditionary Force, in tegenstelling met
de andere helft, de Home or Territorial Troops, uit de voormalige Auxiliary Forces
afkomstig.
Hoewel de aanwezigheid van een dergelijk, nagenoeg mobiel, aanvals-leger bij
onze Westelijke naburen alles behalve een quaestie is, waarmede Nederland niets te
maken heeft, vestigen wij daarop slechts met een enkel woord de aandacht, daar de
hoofdzaak van onze bespreking, op de, in het begin van dit opstel vermelde, gronden,
de hervorming van de Auxiliary Forces zal gelden.
De hoofdbeginselen van deze hervorming der Auxiliary Forces zijn neergelegd in
the Territorial and Reserve Forces Bill. Deze wet, door het Lagerhuis met overgroote
meerderheid, door het Hoogerhuis met algemeene stemmen aangenomen, moet als
een aanvulling en verbetering der Reserve Forces Act van 1882 worden beschouwd.
Het aloude beginsel van vrijwillige dienstneming blijft daarin gehandhaafd.
Die vrijwilligheid is een belangrijk element in de schepping van Minister
H a l d a n e . Het Engelsche volk is afkeerig van conscriptie, van dienstplicht, omdat
de noodzakelijkheid daarvan in zijn geschiedenis niet is gebleken. Tegenover dien
afkeer staat echter een sterk ontwikkeld nationaal gevoel, terwijl het historisch
bewustzijn, stammende uit de dagen van Koning A l f r e d , om zoo noodig persoonlijk
mede te moeten helpen bij de verdediging van den geboortegrond en zich daartoe
voor te bereiden, nog steeds levendig is. Met deze toestanden en opvattingen heeft
de minister terecht rekening gehouden, en dit wel op voortreffelijke wijze. Zijn
standpunt, evenals dat van zijn volk, schetst hij als volgt in de merkwaardige rede,
waarmede hij in de zitting van 8 Maart 1906 in het Lagerhuis de
hervormings-voorstellen inleidde:

Onze Eeuw. Jaargang 8

411
‘I should like to see far more men voluntarily taking upon themselves
to acquire the elements of military training in time of peace. I do not see
why people should not use the rifle as well as play football; why they
should not use it instead of going to races. Anything like compulsion or
conscription will defeat its own purpose. If you are to get people to give
their services, you must assign to them definite functions, a definite service,
which they can render to the country. For that purpose you have to map
out an organization. I do not see why the rifle-club, cadet-corps, the
Volunteers, all the different forms of military organizations, which we
have at present, should not be encouraged, so that the people should
organize themselves, so that you should have your citizens possessing the
elements of that knowledge, which would be requisite if they were wanted
to serve against an enemy.’
H a l d a n e doelt hierbij meer in het bijzonder op dien vijand, welke een inval zou
wagen op den geboortegrond. Daarvoor wil hij eenvormige, in plaats van de Auxiliary
Forces, één territoriale, vrijwillige weermacht scheppen Territorial Force) volgens
de grondslagen, waarop tot nu toe die Auxiliary Forces gevormd werden.
De sterkte der territoriale weermacht is terecht niet bij de wet bepaald, maar wordt
van tijd tot tijd door het Parlement vastgesteld. Voorloopig rekent men op 14
samengestelde divisiën en een gelijk aantal cavalerie-brigades. Men verbindt zich
vrijwillig voor ten hoogste vier jaar. Binnen twaalf maanden na het verstrijken der
verbintenis kan men tot een nieuwe van ten hoogste vier jaar worden toegelaten.
Mits de hierboven genoemde reserve van het staande leger niet in haar geheel onder
de wapenen is geroepen, kan ieder van zijn verbintenis bij die territoriale weermacht
ontheven worden, zoo het verzoek daartoe aan den commandeerenden officier drie
maanden te voren ingediend en een som van ten hoogste vijf pond sterling gestort
wordt. Het afkoop-stelsel, wel te onderscheiden van plaatsvervanging of
nummerverwisseling, blijft dus gehandhaafd, en de practijk zal moeten uitwijzen of
het hier als een nadeel of als een voordeel beschouwd moet worden; of het nadeel
van een grooter verloop niet opweegt tegen het voordeel, dat degenen, die dienen,
dit ook met lust en toewijding blijven doen.
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De dienst bij de territoriale weermacht doet denken aan die, aanvankelijk, bij ons
Reservekader. Men blijft in de samenleving, vervult daar zijn maatschappelijke
plichten, kan zijn studiën volbrengen, neemt zijn betrekking waar, zoodat, door het
vervullen der militaire plichten, in vredestijd een minimum hoeveelheid nationaal
arbeids-vermogen renteloos wordt vastgelegd. De verbintenis slaat dus terecht in de
eerste plaats op het zich gereed houden bij gevaar en op de verplichting tot oefening.
Die jaarlijksche oefening is voor ieder man vastgesteld op minstens 8 en hoogstens
18 dagen, aan één stuk of bij gedeelten onder de wapenen door te brengen, waarbij
de territoriale troepen met de Regulars kunnen worden saamgevoegd. Voor het deel
der Yeomanry, bestemd als divisiecavalerie der Regulars op te treden, bedraagt de
oefeningstijd 6 maanden in het eerste jaar en 15 dagen gedurende de volgende jaren.
Van deze oefeningen kan door de militaire autoriteit in noodzakelijke gevallen voor
bepaalde personen of onderdeelen van korpsen geheele of gedeeltelijke vrijstelling
worden verleend. Wanneer een man daartoe den wensch te kennen geeft, mag hij
onder zekere voorwaarden boven den wettigen oefeningstijd onder de wapenen
blijven. Bovendien kan de duur van een jaar-oefening, voor een deel of voor de
geheele territoriale weermacht, tot hoogstens dertig dagen worden verlengd. Zij kan
ook worden verkort, of een jaar-oefening kan geheel vervallen.
De hooge aanvoering en de stafdienst komen in handen van beroeps-officieren,
het geheel onder leiding van een Directeur-Generaal der Territorial Force. Voor de
eerste aanstelling in den laagsten officiersrang van elk onderdeel komen in aanmerking
zij, die door het hoofd van het graafschap daarvoor zijn aanbevolen, mits voldaan
wordt aan bepaalde eischen, betreffende leeftijd, lichamelijke geschiktheid en
ontwikkeling (educational qualifications). Om op den duur echter te voorzien in de
behoefte aan officieren voor de territoriale macht en dit officierscorps zelfs een bron
te doen worden voor de aanvulling van het, ook in Engeland toenemend, tekort aan
beroeps-officieren, is de
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bepaling gemaakt, dat alle jonge mannen, die tijdens hun verblijf aan een ‘college’
twee jaar werkend lid geweest zijn van een der aldaar bestaande
weerbaarheids-vereenigingen, in plaats van na 12, reeds na 8 maanden dienst bij de
hierna te vermelden oefenings-bataljons of artilleriescholen, officier bij de territoriale
weermacht kunnen worden. Hebben zij bovendien met goed gevolg de cursussen in
militaire wetenschap aan een der universiteiten bijgewoond, dan volgt die aanstelling
zelfs na 4 maanden dienst. Men ziet derhalve ook hier de toepassing van het
volksweerbaarheids-beginsel: geen nieuwe krachten vormen, maar van bestaande
maatschappelijke krachten - in dit geval intellectuëele - partij trekken bij de aanvulling
van het territoriaal- en zelfs van het beroeps-officierscorps. Op gelijksoortige gronden
zou ook ten onzent, vooral wegens het onrustbarend gebrek aan beroeps- en
reserve-officieren, een leerstoel in militaire wetenschap aan één of meer onzer
universiteiten zeer wenschelijk zijn.
De territoriale weermacht krijgt een organisatie en treinwezen als die van het
staande leger en wordt, zooals vermeld, gesplitst in 14 divisiën, uit de vier wapens,
treinen en hulpdiensten samengesteld; het dislocatie-plan van deze valt ongeveer
samen met de indeeling des lands in graafschappen1). Daarnaast zal, als depôt, een
reserve-divisie der territoriale weermacht worden gevormd. Men zal ten slotte - en
dit is iets, dat wel eens in ons land ter harte genomen mag worden - in alle opzichten
het beginsel: ‘overeenkomstige vredes- en oorlogsorganisatie’, doorvoeren.
Hij, die, zonder wettige redenen, verzuimt te voldoen aan de oproeping onder de
wapenen, wordt beschouwd als deserteur, en moet voor den krijgsraad terecht staan
volgens de daarop betrekking hebbende artikelen van de Army Act. Bovendien zal
hij, ongeacht of hij strafbaar is of niet, zoolang extra moeten dienen, als de tijd
bedraagt,

1) Een divisie van de Territorial Force zal bestaan uit: 12 bataljons infanterie, 3 escadrons
Yeomanry (de rest vormt de divisie-cavalerie der regulars), 9 batterijen veld-artillerie en
eenige zware batterijen, 1-2 pionier-compagnieën, benevens hulpdiensten en treinen.
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verloopen tusschen het oogenblik der desertie en zijn al of niet vrijwilligen terugkeer.
Het zonder wettige reden mankeeren bij de oefeningen wordt gestraft met boeten
van twintig shilling tot vijf pond.
Gedurende den oorlog in Zuid-Afrika was gebleken, dat de reserve van het staande
leger, uit oud-gedienden bestaande (zie bladz. 404), hoogstens in staat was een
100.000 man te leveren; wat echter, om in de verliezen te voorzien, ten eenenmale
onvoldoende bleek. Daarom wenscht H a l d a n e door zijn Reserve-Force-Bill de 1e
klasse-reserve van het staande leger (zie bladz. 404) uit te breiden met een Special
Contingent, manschappen uit de Militia die zich onder bepaalde voorwaarden
vrijwillig voor 6 jaar verbinden. Zij moeten zich uit den aard der zaak ook voor
buitenlandschen dienst beschikbaar stellen. Deze categorie, Special Reservists, kan
voor eerste oefening of voor een of meer speciale oefeningscursussen hoogstens zes
maanden, en gedurende de volgende jaren hoogstens 14 dagen onder de wapenen
worden geroepen en neemt verder deel aan de herhalings-oefeningen, zooals die voor
de le klasse reserve van het staande leger (zie bladz. 404) zijn voorgeschreven.
Het bijwonen van speciale oefenings-cursussen heeft plaats volgens dezelfde
voorwaarden, als voor de gewone jaarlijksche oefening. De deelnemers daaraan
kunnen geoefend worden te gelijk met eenig onderdeel van het staande leger.
Dat de wetgever zich zooveel mogelijk wenscht te schikken naar de wenschen en
belangen der individuen, blijkt wel uit het feit, dat, onder bepaalde voorwaarden,
vrijstelling wordt verleend van de jaarlijksche oefening of van het bijwonen van
speciale cursussen; en omgekeerd, dat men bij de verbintenis ook de verplichting op
zich kan nemen, zijn geheelen diensttijd onder de wapenen door te brengen. Daar
deze laatste bepaling echter een achterdeurtje zou kunnen worden om het staande
leger te versterken, stelt de wet het aantal, dat op deze wijze tegelijkertijd mag dienen
op 4000 man, en dan nog slechts voor dienst
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buiten het koninkrijk, in geval van oorlogsgevaar of noodzakelijke militaire
toerustingen.
Gedurende hun verblijf onder de wapenen ontvangen de Special Reservists dezelfde
soldijen als het staande leger en bovendien, na het volbrengen van hun zesmaandschen
oefeningstijd, voor het overige gedeelte van hun dienstverband een toelage
(retaining-fee) als het personeel van de 1e klasse van de leger-reserve (zie bladz.
404) geniet. Tijdens hun verbintenis mogen zij zich niet buitenslands of in de koloniën
ophouden.
Voor de practische oefening der Special Reserve zullen 74 infanterie
oefenings-bataljons en 12 artillerie oefeningsscholen worden opgericht. Commandant
van een oefeningsbataljon is een hoofd-officier, die, evenals de vier kapiteins en het
overige onderwijzend personeel, tot het staande leger behoort. De beroepsstaf eener
artillerie-school bestaat uit: een kolonel, drie majoors, zes subalterne officieren, 150
man en 125 paarden. Deze oefenings-depôts, om ze zoo eens te noemen, dienen
tegelijkertijd voor de opleiding van het officiers- en minder kader der territoriale
weermacht. Het is namelijk bij deze de bedoeling in de toekomst alleen de
divisie-commandanten en de divisie-staven uit beroepsofficieren te doen bestaan.
Van bijzonder belang voor Nederland achten wij het hoofdstuk der wet, dat de
zoogenaamde County Associations in het leven roept. Ook hier is H a l d a n e in de
historische lijn gebleven, daar de Lord-lieutenants der graafschappen reeds in 1549
onder Edward VI met de leiding der territoriale strijdkrachten in hun graafschap
werden belast. In 1660 kwamen die der Militiadaarbij. Den 26en October 1907 heeft
de Koning van Engeland zelve, den Lord-lieutenants van Engeland, Schotland en
Wales in Buckingham-Palace deze historische verplichtingen, in verband met
H a l d a n e 's hervormingen, nog eens op het hart gedrukt. Deze County Associations
zijn blijvende graafschappelijke commissies, samengesteld uit burgerlijke en militaire
gezaghebbenden van elk graafschap, aan wie opgedragen wordt de territo-
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rialeweermacht overeenkomstig de wettelijke bepalingen te vormen en te beheeren,
en verder al datgene te behartigen, wat de militaire volksweerbaarheid in het
graafschap kan bevorderen.
De voorzitter van den graafschapsraad is ambtshalve voorzitter van de Association.
Verder hebben daarin zitting leden van den graafschapsraad en van de gemeenteraden,
vertegenwoordigers der universiteiten, officieren van alle wapens en dienstvakken
van de territoriale strijdmacht uit het graafschap, en ten slotte, indien dit wenschelijk
wordt geacht, vertegenwoordigers van de belangen der patroons en van die der
arbeiders. Officieren van het leger kunnen, geen lid der Association zijnde, onder
bepaalde voorwaarden de vergaderingen bijwonen en er het woord voeren, maar zijn
dan niet stemgerechtigd. De leden worden benoemd volgens voordrachten, op te
maken door den Army Council1).
De graafschaps-commissie houdt zich binnen haar rechtsgebied op de hoogte van
de hulpmiddelen en krachten, van belang voor de militaire weerbaarheid; zij verstrekt
aan den Army Council of aan de officieren, die deze daarvoor zal aanwijzen, alle
inlichtingen, en verleent hun haar medewerking. Bovendien beschikt de regeering
over een Raad van Advies voor de Territorial Force, waarvan de Minister van Oorlog
voorzitter en de Directeur-Generaal der Territorial Force onder-voorzitter is. Deze
Raad heeft zich bezig te houden met alle aangelegenheden, die de vrijwilligerskorpsen
betreffen, in de eerste plaats de admistratieve en geldelijke, maar kan ook van advies
dienen omtrent de organisatie, de opleiding en de oefeningen.
De bevoegdheid der County Associations, betreffende de organisatie en
administratie van de militaire strijdkrachten, strekt zich echter nimmer uit tot quaesties
aangaande het commando en de oefeningen, die aan het legerbestuur blijven
opgedragen. Zoo is de County Association meer in het bijzonder belast met:
1o. de organisatie en de administratie van de eenheden

1) De Army Council is een commissie, samengesteld uit den Minister van Oorlog als voorzitter,
vier militaire en twee burgerleden.
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2o.
3o.
4o.
5o.

6o.
7o.
8o.
9o.
10o.
11o.
12o.

der territoriale strijdmacht, behalve wanneer zij voor oefening of voor
werkelijken dienst onder de wapenen zijn;
haar recruteering in vredes- en oorlogstijd;
de oprichting en het onderhoud van schietbanen, magazijnen, gebouwen en
kampterreinen;
het verleenen van medewerking tot het beschikbaar stellen van terreinen voor
het houden van manoeuvres;
het treffen van schikkingen met werkgevers, aangaande het verleenen van vrije
dagen voor oefening en het zich vergewissen van de tijdperken, waarin, met het
minste ongemak voor het maatschappelijk leven, dienstplichtigen voor
oefeningen kunnen worden opgeroepen;
de oprichting, instandhouding en aanmoediging van weerbaarheids- en
schietvereenigingen. Deze kunnen onder bepaalde voorwaarden in de territoriale
strijdmacht worden opgenomen.
het verschaffen van paarden voor de vredes-uitrusting der territoriale
strijdkrachten;
het veilig opleggen en bewaren van wapenen en uitrusting;
de zorg voor het aanschaffen van een deel der mobilisatie-benoodigdheden voor
de eenheden der territoriale strijdkrachten binnen het district;
de uitbetaling der vergoedingen, waarop de gezinnen van het personeel der
territoriale strijdkrachten, dat onder de wapenen geroepen is, aanspraak hebben;
de inschrijving, in samenwerking met de militaire autoriteit, van voor den
krijgsdienst geschikte paarden;
de zorg voor reservisten en gepasporteerde soldaten.

Zoo noodig kan een County Association zich in het belang der haar opgedragen
functiën in comités splitsen.
Uit de fondsen, door het Parlement voor militaire uitgaven toegestaan, worden de
sommen verstrekt, welke de Army Council noodig oordeelt om in de uitgaven der
County Associations te voorzien. Daartoe worden jaarlijks begrootingen ingediend
door de County Associations.
Wij hebben hiermede de voornaamste zaken, voorzoo-
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verre zij voor ons land van belang kunnen worden geacht, in het kort besproken.
Wanneer de hervormingen van minister H a l d a n e volkomen zullen zijn uitgevoerd,
is zeker het hoogste bereikt, wat in vredestijd van de vrijwillige toewijding van een
krachtig volk met ontwikkeld nationaal gemeenschapsgevoel te verwachten is. Want
alles hangt ook hier ten slotte van die toewijding af, wetten en bepalingen zijn, als
het om de innerlijke waarde gaat, slechts palliatieven. Minister H a l d a n e - het is
meer dan eens gebleken - is zich wel bewust, dat de nieuwe bepalingen betreffende
de Territorial Force, aanzienlijk hoogere eischen stellen aan de persoonlijke
offervaardigheid van het Engelsche volk, dan de oude bepalingen betreffende de
Auxiliary Force deden. Hij gaat echter - en getuigt dit niet voor den optimistisch
gezonden blik van dezen burger-minister van oorlog? - uit van vertrouwen in het
volk, hij neemt niet aan, dat afkeer van nationale offervaardigheid betreffende de
militaire verdediging uit ter aard in een gezond volk zetelen kàn; zulk een afkeer
moet op de een of andere manier zijn opgewekt en in stand gehouden worden. En
eerlijk gezegd, het in Engeland buitengewoon zeldzaam voorbeeld, door zijn eersten
burger, koning E d u a r d gegeven in de hierboven genoemde samenkomst met de
Lord-Lieutenants op Buckingham-Palace, wekt reeds voor hen, die van Engelsche
toestanden en opvattingen op de hoogte zijn, gunstige verwachtingen.
Ook van de zeer behoudende militair-deskundige zijde, begint de critiek op de
plannen van den ‘niet-deskundigen’ H a l d a n e te verminderen. Generaal Sir John
F r e n c h , Lord M e t h u e n , Ya n H a m i l t o n hebben zich reeds in goedkeurenden
zin uitgelaten, ja, zelfs de man van den algemeenen dienstplicht, van het
imperialistisch beginsel, de Voorzitter der National Service League, E a r l R o b e r t s ,
vindt in H a l d a n e 's arbeid veel goeds. Militaire deskundigen, als zeker Britsch
generaal, die op een vraag betreffende H a l d a n e 's arbeid ten antwoord gaf: ‘I don
't know’, daaraan mij op den schouder kloppende, en fluisterend toevoegende: ‘and
Mr. Haldane does not

Onze Eeuw. Jaargang 8

419
know himself’, worden meer en meer uitzonderingen.
Het is dan ook niet een zich schuldig maken aan buitengewoon optimisme, wanneer
men de verwachting uitspreekt, dat Engeland aan Minister H a l d a n e eene weermacht
te land te danken heeft, waarin materiëel is bereikt:
1o. overeenstemming tusschen de organisatie van het staande leger op voet van
vrede en die op voet van oorlog;
o de beschikking over een voldoend sterke reserve voor het beroepsleger te velde,
2.
waardoor weer bereikt wordt;
o versterking van de voor den overzeeschen oorlog bestemde strijdkrachten;
3.
4o. een eenvormige territoriale weermacht, practisch en eenvormig georganiseerd
overeenkomstig het staande leger, bestemd tot verdediging van den
geboortegrond, in dit geval voor den strijd in tweede linie. Het moreel resultaat
kunnen wij niet duidelijker aangeven dan door H a l d a n e 's woorden te
gebruiken:
‘We hope to bring the people and the army much more closely together
than has been the case in the past, and to make the people fell that it is not
only an army of regular soldiers, but an army of territorial soldiers, who
are just their own selves, who are ready to give their time to military duty
just as there are others wishing now to give up their time to the country
in school-boards and civil functions of that kind,’
Ten slotte militaire decentralisatie in vredestijd, wat zeggen wil het dooden van
bureaucratische en côterie-parasieten, het verplaatsen van het initiatief van enkele
schrijftafels naar de commandeerende (troepen-)generaals, het geven aan hen van
zeer ruim gestelde instructies met een slotzinsnede, neerkomende op: ‘gaat uw gang,
maak de zaak zoo goed mogelijk’. In één woord vertrouwen, in plaats van het energie
en karakter doodende wantrouwen van boven naar onderen, van de bureaux naar den
troep: ‘We mean to trust and we believe that in trusting lies the solution of a problem
which has baffled us so long’.
Veel aantrekkelijks bevat deze wet, die men een volkslegerwet zoude kunnen
noemen, voor ons. In de eerste plaats

Onze Eeuw. Jaargang 8

420
het voortbouwen op hetgeen zich historisch ontwikkeld heeft. Dit heeft een
bestaansrecht, waaraan men niet ongestraft raakt. Minister H a l d a n e heeft dit
ingezien, door bij zijne hervormingen van het goede, dat de aloude instellingen,
Militia, Volunteers en Yeomanry bevatten, gebruik te maken. Zijn wet heft die
instellingen niet op, maar verbetert ze, brengt ze op de hoogte van haar tijd. Dit
beginsel uit het oog te hebben verloren, is de fout geweest, die in Nederland
herhaaldelijk gemaakt is op het gebied der militaire voorbereiding. Aan de historische
schutterij, zoowel als aan het reservekader, zooals dit aanvankelijk door zijn
uitnemenden schepper, den generaal v a n D a m v a n I s s e l t , gedacht en uitgevoerd
was, lag het goed beginsel ten grondslag, dat het vervullen van militaire plichten
mogelijk is en mogelijk moèt blijven zonder in tijden van rust en vrede aan werkkring
en gezin onttrokken te worden, en zeker had men daarvan een goede territoriale
reserve kunnen maken, o.a. door haar saam te stellen uit hen, die niet in het leger als
milicien gediend hadden. Met de oud-miliciens had men dan desnoods een
afzonderlijke legerreserve kunnen vormen.
Onze van het Oosten ingevoerde groot-mogendheidsmilitaire opvattingen leggen
nu zeer zware lasten op een deel onzer mannelijke bevolking, terwijl er voor het
grooter deel zelfs geen gelegenheid te vinden is, desgewenscht, aan de verdediging
deel te nemen. Het gevolg hiervan, in verband met ons betrekkelijk gering
bevolkingscijfer, moet zijn, dat in negen van de tien gevallen onze krijgsmacht
onvoldoende zal zijn tegenover de verpletterende overmacht, waarmede wij reeds
bij het begin der vijandelijkheden te doen zullen krijgen. Het bestaande stelsel is
bovendien onbillijk, ja, van gemeenschaps-standpunt onzedelijk. Enkelen wordt de
vervulling van een plicht opgedragen, die op allen rust. Na als milicien gediend te
hebben, moeten mannen, die aan het hoofd van belangrijke zaken staan, deze op
soms zeer ongewenschte oogenblikken in den steek laten voor een eerste, een tweede,
een derde herhalings- en later nog eens voor een landweer-oefening. De concurrenten,
die vrijloten (de groote
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meerderheid) en die met dit alles nimmer te maken zullen hebben, kunnen daarbij
in hun vuistje lachen. Nu kan men voorzeker in een stelsel, waar men de miliciens
vijftien jaar (acht jaar militie, zeven jaar landweer) dienstplichtig laat, die
herhalingsoefeningen tot onderhoud van het nuttig deel van het geleerde niet missen.
Maar waarom hier te lande niet dergelijke instellingen in het leven geroepen als de
County Associations, waardoor het mogelijk gemaakt wordt, betreffende den duur,
het tijdstip en de plaats dier oefeningen tot overleg te komen tusschen het
maatschappelijk, het militair en het persoonsbelang? Waarom niet de bestaande loterij
vervangen door een billijker stelsel, waar niet enkelen vijftien jaar, maar b.v.,
evenredig, een grooter aantal minder jaren oefen plichtig wordt gemaakt, zoodat
dezelfde lasten door meerderen gedragen en bij de regeling der oefeningen meer
rekening kan worden gehouden met het persoons-belang, wat tot zekere grens weer
het maatschappelijk belang is, daar zijn componenten toch uit persoons-belangen
zijn samengesteld?
Ongetwijfeld heeft ons land een onmiddellijk beschikbare verdedigings-macht
van hooger peil noodig, dan die, waarmede het Britsche eilandenrijk, veilig in zee
en achter zijn reuzenvloot, kan volstaan, maar dit is slechts een reden te meer voor
ons bij militaire hervormingen een middel te vinden om hen, die nu vrij blijven van
elke militaire verplichting, hun aandeel in de landsverdediging te doen dragen. Men
vergete toch niet, dat het aantal vrijloopers jaarlijks niet minder dan ongeveer 30.000
bedraagt, tegenover de 17.500, die nu het spit zullen moeten afbijten.
Ook wij behooren onze levende strijdkrachten streng te gaan localiseeren, den
waan te laten varen, dat Friezen, Groningers, Limburgers en Noord-brabanders, met
volle zelfverloochening voetstoots huis en haard aan den vijand zullen overlaten, om
bijv. te beginnen met de verdediging van de beide Hollanden. Localisatie is zoowel
noodig om onder alle omstandigheden de mobilisatie te verzekeren, als om naast het
militair belang ook rekening te kunnen houden met maatschappelijke, plaatselijke
en persoons belangen en
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deze zelfs als bezielende kracht bij de verdediging te gebruiken. Elke provincie moet
een afgerond geheel leveren, niet, zooals thans, alleen wat de reserve, maar ook wat
de verschillende wapens van het actieve leger, de grensbewaking en
mobilisatie-dekking aangaat. Provinciale commissies, in den geest der County
Associations, kunnen voor de verschillende belangen waken.
Na Engeland zijn wij nog steeds de belangrijkste koloniale mogendheid en evenals
dat land zullen wij voor die koloniën, afgescheiden van de richting, waarin onze
nationale weerbaarheid zich ontwikkelt, over een krachtig beroepsleger moeten
kunnen beschikken. Een deel daarvan zal in de koloniën, een ander als reserve in
ons land verblijf moeten houden. Ook wat dit betreft gaat dus de vergelijking met
de Engelsche regulars op. Bij de voortschrijdende ontwikkeling van onze weermacht
in de richting van een volksleger zullen wij die koloniale beroepsreserve, alleen reeds
met het oog op diensten in Nederland te verrichten, moeten uitbreiden. Deze
beroeps-reserve moet de taak overnemen, die nu in schijn, op papier, op het blijvend
gedeelte rust, waartoe vooral behoort: het optreden bij rustverstoringen, het gereed
zijn bij een overval, kusten grensbewaking, mobilisatie-dekking, kader-opleiding.
Hiervoor zou de koloniale reserve ongetwijfeld uitgebreid, tevens in enkele opzichten
organiek hervormd moeten worden.
Van dit standpunt - als koloniale mogendheid - zouden wij door de opheffing van
het korps Mariniers een fout begaan hebben, even groot als die, welke de opheffing
van de schutterij is geweest. Wij laten de, al of niet, technische waarde van dit wapen
aan boord in het midden, maar ons korps Mariniers is een kranig korps, dat een
geschiedenis heeft, saamgeweven met die van ons Vaderland, onze koloniën en onze
marine; een korps, dat gezien is bij het Nederlandsche volk en waarbij,
niettegenstaande de zeer bescheiden plaats, die het steeds aan boord innam, een
voortreffelijke geest heerscht. Zulk een instelling met een handgebaar ter zijde te
stellen, waar
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zij door hervorming een noodzakelijk deel onzer toekomstweermacht als koloniale
mogendheid kan worden, getuigt o.i. van even weinig beleid als van historischen
zin, In plaats dus van haar op te heffen, worde zij, onder eigen officieren, zoo noodig
gereorganiseerd, met de koloniale reserve één der grondslagen tot vorming van eene
militaire beroepskern, zoowel voor gebruik in ons land als in onze koloniën. Is deze
aanwezig, dan zal het ‘blijvend gedeelte’ niet slechts totaal overbodig zijn geworden,
maar bovendien zal een der laatste bezwaren tegen een militaire hervorming, in de
richting van een volksleger, zijn weggenomen.
Wij gelooven niet aan de minderwaardigheid van het Nederlandsche volk, wel
aan een ‘calomnieuse’ neiging van sommigen om, uit onbekendheid of napraterij,
dat eigen volk te kleineeren.
Evenals Engeland, met welks bevolking wij in zoo menig opzicht overeenstemmen,
bevatten ons verleden en ons heden, zoowel op maatschappelijk- als op
militairweerbaarheids-gebied, genoeg gegevens en voldoend sterke krachten, om als
uitgangspunt te dienen voor een nationale, afdoende, niet te kostbare regeling onzer
militaire verdediging. Het is een plicht, dien wij zoowel aan onze groote voorvaderen
als aan ons nageslacht verschuldigd zijn.
En in dat geloof in den eigen stam, evenals in een voortbouwen op hetgeen zich
historisch ontwikkeld heeft, ligt voor den tot heden nog altijd onbekenden militairen
hervormer van Nederland's verdediging in het bijzonder de waarde van Engeland's
voorbeeld.
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De separatisten van Wieuwerd
Door J. Herman Riemersma.
De Synode Nationaal, in de jaren 1618 en 1619 te Dordrecht gehouden, had aan de
handhavers van het Calvinistisch beginsel in zoo groote mate voldoening geschonken
als zelfs de vurigste strijders voor het behoud der onvervalschte kerkleer nauwelijks
durfden hopen. Het lag in den loop der gebeurtenissen als van zelf opgesloten, dat
de nawerking invloed zou oefenen op wat in komende jaren werd aanschouwd en
beleefd. Was aan het dogma bij elke beraadslaging steeds het hoogste gezag
toegekend, dan kon het wel niet uitblijven, dat voorshands in die richting stelling
zou worden genomen. De Kerk heeft daarvan de schadelijke gevolgen in niet geringe
mate ondervonden. Er brak een tijd aan, dat zuiverheid in de leer den doorslag gaf,
een tijd, waarin de godzaligheid - zich openbarend in handel en wandel - schuil ging
bij stillen in den lande. Daar mocht vrijelijk gezondigd, mits slechts de kerkleer
onaangetast bleef. Dan werd aan den zwakken broeder tot zeventig maal zeven malen
vergiffenis geschonken en uitspatting van allerlei aard volgaarne met den mantel der
liefde bedekt. Ontheiliging van den Zondag kwam schier algemeen voor. Misschien
werkte ten dezen nog de Roomsche zuurdeesem na, want lang reeds vóór
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de Dordtsche Synode bijeenkwam beschouwde men den eersten dag der week meer
als een dag van uitspanning dan eene stonde van heiliging en zelfonderzoek. Erger
werd het evenwel na 1619. Ook nu nog geschiedt op den Zondag veel en velerlei
wat aanstoot geeft en ergernis gansch zeer. Waarom zou ik het ontkennen? Maar zoo
grof als men in de XVIIe eeuw het karakter van den rustdag ontheiligde, ik houd mij
daarvan overtuigd, zoo ergerlijk wordt thans in stad noch dorp gezondigd. Resolutiën
en boeten van overheidswege hielpen weinig en kerkelijke straffen nog minder. Ook
de namiddag-predikatie - meer bepaaldelijk aangewezen om den Heidelbergschen
Catechismus toe te lichten - gaf langen tijd onbevredigd resultaat. Het volk bleef zijn
oude gewoonten getrouw, verzuimde de middagpreek en bedreef, voornamelijk na
het eindigen der godsdienstoefening, velerlei ‘snoode exercitiën.’ ‘Men zoekt
wereldtsche verlustingh, de stoepen zijn vol en de straaten en de markten krielen van
menschen, de thuynen en hoven hebben noyt meer besoeks en de cingels, wandelen uytloopplaatsen zijn swart. Dan loopen de jongens en jongelingen kolven, kaatsen,
kooten, klootschieten, elteren, met slingers werpen, vliegers opzenden, om geld
speelen en tuyschen, kegelen, bollen, ravotten op kerkhof, straaten en wegen, cingels
en andere publijke plaatsen.’ Vele predikanten lieten in den hooioogst den dienst
rusten, ja, er werden er zelfs gevonden, die op den Zondag zwoegend en zweetend
ijverig hielpen om bijeentebrengen en in schuren op te tassen, wat 's winters tot
voeding van het vee strekte. De Friesche Synode verklaarde in 1640, dat een predikant
ook in den tijd des oogstes al zijne plichten behoorde te vervullen en - lag het er toe,
zelfs ter presentie van twee of drie toehoorders den dienst moest laten doorgaan1).
Maar Synode en synodale bevelen ten spijt, het kwaad bleef bestendigd en toen
B a l t h a s a r B e k k e r , predikant te Oosterlittens, bij zijn intrede bekend maakte,
dat hij op den Zondag ook geregeld de middag-

1) Acta syn. 1640, art. 18.
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beurt wenschte te vervullen wekte dit alom groote verbazing, straks bij niet weinigen
voortdurende ergenis, vooral van de zijde zijner ambtsbroeders. Immers, het privaat
leven van vele leeraars was schandelijk, eene beschuldiging met bewijzen gereedelijk
te staven. Zij waren - en zulks in meer dan één opzicht - ganschelijk ongeschikt door
reinheid in handel en wandel der gemeente eene afspiegeling te geven van het ware
christelijk leven, dat aan den eindpaal den palm der overwinning wegdraagt. Hoe
was het zuivere goud verdonkerd! De Kerk was den ondergang nabij, waar
voorgangers en gemeenten dagelijks als om strijd over zich het oordeel verzwaarden.
Ja, daar waren er nog, die, even als in Israël, vaststonden en ongezind bleken voor
Baäl hunne knieën te buigen, maar hunne stem was als het geluid van hem die in de
woestijn roept. L o d e n s t e y n en B r a k e l , mitsgaders K o e l m a n en
S m i j t e g e l t , hoe vermenigvuldigden zij hunne pogingen, om door vermaan als
anderszins de diep gezonken Landskerke te redden van den breeden weg die naar
het verderf voert! Hoort slechts hoe één hunner den noodkreet zijner ziele uit: ‘De
Kerk is van het hoofd tot aan de voetzool bedorven; de akker des Heeren staat vol
onkruid en zijn dorschvloer is vol kaf. Des Heeren wijngaard is tot woestheid
geworden en doornen gaan er in op. Onwetendheid, atheïsterij, zorgeloosheid,
wereldsgezindheid, uitgelaten wulpschheid, hovaardij, brasserij, dronkenschap,
lotspelen, vloeken, ontuchtigheid, ontheiliging van des Heeren naam en dag, liegen
en bedriegen overstroomen de Kerk. Van hare leeraren is geene verbetering te
wachten. Zijn niet der zienders oogen blind? Is niet de huichelarij van Jeruzalems
propheten uitgegaan? Zijn er niet vele nietige herders, met eens dwazen herders
gereedschap, die zich zelven weiden zonder vreezen en laten sterven wat sterven
wil; die maar met looze kalk pleisteren, het hart der rechtvaardigen bedroeven en de
handen der goddeloozen sterken?’1)

1) W i l h e l m u s à B r a k e l , Leer en leyding der Ldbadisten ontdekt. De aanhaling komt
slechts voor in de voorrede der eerste uitgave. De tweede druk (1738) is ook in ander opzicht
onvolledig.
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De twisten over de zuiverheid der leer, het vaak hoogloopend geschil over beuzeling
en nietige letterknechterij, bracht - zeer tegen den zin der strijders - het ethisch element
in het protestantisme allengs op den voorgrond. Afkeerig als het was van alles dat
naar verbittering zweemde, van wat het hoofd warm maakte maar het hart koud liet,
drong het aan op persoonlijke bekeering1). Het piëtisme heeft zich in tijden van afval
en algeheele verdorvenheid grootelijks verdienstelijk gemaakt door zijn religieus
beginsel, dat, louterend de geesten, het kaf van het koren wist te scheiden. Zekerlijk,
het maakte zich den weg naar den hemel uiterst moeilijk door eene manier van
bekeering te drijven, welke volgens de uitspraken der menschkunde volstrekt
onmogelijk was en voorts door eene zedeleer te volgen, die voor alle geneugten dezes
levens den weg bijna geheel afsloot2). Vandaar, dat het niet zelden ontaardde in
godsdienstige dweeperij, in sectarisch streven waarbij practisch reformeeren geheel
te loor ging3). Voorloopers van deze richting waren de Te e l l i n k 's, latere volgelingen
dekring van G i j s b e r t u s Vo e t i u s , J o d o c u s v a n L o d e n s t e y n , de
B r a k e l 's en m.a. Niet weinig hebben de kwartijnen van Engelsche Puriteinen - om
strijd vertaald en met graagte gelezen - hier te lande aan het piëtisme voedsel gegeven.
Het houden van conventikelen, besloten kringen waarin over den weg der godzaligheid
werd gehandeld, was daaraan almede zeer bevorderlijk. Inzonderheid werd er in
Friesland door W i l h e l m u s à B r a k e l ijverig de hand aan gehouden en te Utrecht
niet minder, zeer tegen den zin der meeste predikanten, die bij de Overheid sterk
aanhielden diergelijke ‘sluipvergaderingen’ te willen verbieden om schadelijke
nieuwigheden en erger te voorkomen. Opmerkelijk mag het genoemd worden, dat
de zucht tot

1) Dr. J. R e i t s m a , Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk in de Nederlanden,
299 en vv.
2) Y p e y , Kerkelijke Geschiedenissen van de achttiende eeuw, 2e dl, 2e stuk, 131.
3) Dr. J. R e i t s m a , Geschiedenis van de Hervorming en de Hervoemde Kerk in de
Nederlanden, 124 en vv.
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afzondering, tot vereeniging in besloten kring, ook in dezen tijd vele behoudende
gemeenten eigenaardig typeert. Althans in Friesland, waar meer dan elders het
piëtisme geleidelijk ingang vond, is dit verschijnsel nog op tal van plaatsen als met
den vinger aan te wijzen. Meer dan eens heb ik aan dergelijke bijeenkomsten
deelgenomen en mij persoonlijk overtuigd, hoe onbewust in ons volk nog altijd
voortleeft ascetische neiging, in zelfverloochening en spening van aardsch genot
winste beoogend voor een beter leven hiernamaals. Stillen in den lande zijn zij,
trouwe en oprechte zielen, die ongemerkt huns weegs gaan als zulks niet door anderen
wordt belet. Zij zijn der wereld afgestorven en vlieden hare begeerlijkheden immer
en te allen tijde. Hunne gesprekken openbaren wat houding en uiterlijk verraadt:
steeds in bekommering, altijd in vrees over hun' zondigen weg, dikwijls in twijfel
over den staat hunner bekeering.
Van dit mysticisme, dat in Friesland meer of minder bedektelijk voortleeft, zijn
de grondslagen gelegd door B r a k e l 's bekend werk over de Redelijke Godsdienst.
't Is onderscheidene malen herdrukt en zoo groot was de invloed welke van dit boek
uitging, dat langen tijd kennisname van wat door B r a k e l was terneergeschreven
noodzakelijk werd geoordeeld voor de rechte bediening der gemeente Christi.
B r a k e l heeft mijne landslieden gestijfd in veel wat met hunne eigenaardige
opvatting omtrent den hoogsten trap der geestelijke volmaking - in God verzonken
en overgegaan te zijn - volkomen strookte. Hem mag het grootendeels geweten, dat
het mystieke denkbeeld: ‘de vrijmachtige genade van den ontfermenden God wordt
het best verheerlijkt in de wedergeboorte van den NIET DENKENDEN, NIET WILLENDEN
MENSCH,’ ook thans nog niet weinigen naar zijpaden doet afwijken. Het mag dan
ook geene bevreemding wekken, dat de Labadisten toen zij in Friesland ‘een geopende
deur’ hadden gevonden, voor de verspreiding van hunne begrippen weldra steun
erlangden van den gemeenen man, die, als W i l l e m B r o e s in navolging van
T h o m a s à K e m p i s aanprijst, met ‘een boeksken in een hoeksken’ zijne zaligheid
zocht in vreeze en beving. De smalle ge-
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meente, keuterboeren, schippers, handwerkslieden van verschillend bedrijf, mitsgaders
visschers en vischvrouwen, zij in de eerste plaats wisten van den weg der bekeering
en wat daarmede voeling houdt, geheel in den geest van B r a k e l 's betoog, elk
stadium als eene periode van lijdelijk afwachten bijzonderlijk aan te duiden. In
conventikelen werd deze heilsweg nader verklaard en aangewezen, gansch schadelijk
voor den bloei van het gemeentelijk leven, dat meer en meer kwijnde, wijl haar
wasdom sterk verminderde door het afscheiden van vruchtdragende takken en loten.
B r a k e l , in 1672 predikant te Leeuwarden, was van dergelijke bijeenkomsten een
warm voorstander en werkte ook hierdoor een zucht tot afzondering, straks tot
afscheiding, niet weinig in de hand.
Niet minder dan elders verkeerde ook in de Zeven Zeelanden de kerk der vaderen
in diep verval. Reeds werd in 1628 geklaagd, dat vele predikanten in de
zomermaanden van den predikdienst afzagen, erger nog, op den eersten dag der weke
- den aan God gewijden rustdag - bijstand verleenden in den hooioogst1). In 1640
was daarin nog geene verandering ten goede gekomen. Waar zoo de opbouw der
gemeente ganschelijk werd verwaarloosd, behoeft het geen betoog, dat van hare
leden kracht ten goede allerminst kon worden verwacht, 't Is eene ernstige aanklacht
tegen deze om velerlei redenen hooggeroemde eeuw, dat de Friesche Synode in 1652
genoodzaakt was der classen dringend aan te bevelen nauwlettend acht te geven op
de kerkelijke tucht, inzonderheid omtrent kerkelijke personen, ‘welke in deze
dissolente eeuw en inbreking van ergernissen zeer vervalt’2). De prediking vond, wijl
hart en zin der voorgangers met gansch andere gedachten waren vervuld, bij den
hoorder luttel ingang. Vandaar de aanschrijving der classis Franeker (1662), ‘dat het
prediken niet in bloten sleur, en door al weder en weder dat selfde te voorschijn te
brengen en alsoo alleen om de uur te krijgen werde

1) Acta Syn. 1628, sess. V.
2) Acta Syn. 1652, art. 27.
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verrigt’1). Deze vermaning bleek inzonderheid noodig voor hen die zich schuldig
maakten aan ‘'t bezoeken van herbergen, klapschoolen en leugenbanken’, die zich
bezondigden aan brasserij en dronkenschap, mitsgaders ‘uitsporigheijd in haijr en
kledinge’. ‘Zoo er ooit een tijd geweest is,’ getuigt A d r i a n u s H a s i u s in 1666,
‘in welken allerhande zonden en gruwelen de overhand genomen hebben, het is nu
[zulk] een tijd. Krom en verdraaid is het geslacht der menschen, dat wij nu beleven,
ja, zoo verkeerd, dat de meeste hoop der menschen in het booze gelegen is’2).
B a l t h a s a r B e k k e r , omtrent dezen tijd predikant te Oosterlittens, was de eerste
voorganger die geregeld ook des Zondagsmiddags den kansel beklom en tevens was
hij de eerste leeraar, die zich de geestelijke verwaarloozing der jeugd aantrok3). 's
Mans lijdensgeschiedenis is bekend. Van de zijde der kerkelijken is geene enkele
poging onaangewend gelaten om B e k k e r op het grievendst te krenken en lichtelijk
ware ten leste de ongelijke kamp opgegeven indien niet elders voor den koenen
strijder een meer dankbare arbeid volop gelegenheid had geschonken om met de hem
toevertrouwde talenten te woekeren. De dienaren der Kerke ademden vrijer nu deze
dwaalgeest was heengegaan, de vrijdenker, die, evenals D e s c a r t e s in zijn ‘Discours
de la Méthode’, philosophische stellingen ter neer schreef, stellingen als onrechtzinnig
gebrandmerkt door een bent van verontwaardigde critikasters. K o e l m a n , ijverig
verdediger der kerkleer, achtte B a l t h a s a r B e k k e r nog gevaarlijker atheïst dan
S p i n o z a 4). En zoo als deze man oordeelde - overigens in die dagen een merkwaardig
figuur - getuigden ook al de anderen.
Dan, voor de wachters op Sions muren, gelijk de herders zich in de zalvende tale
Kanaäns niet ongaarne aanprezen, viel eerlang grooter onheil te duchten. Inderdaad,
de Neder-

1) Zie nader: Dr. E.J. D i e s t L o r g i o n . De Nederduitsch Hervormde Kerk in Friesland,
sedert hare vestiging tot het jaar 1795, 340.
2) A d r i a n u s H a s i u s , Den geestelijken alarm. (In de voorrede).
3) B a l t h a s a r B e k k e r . De Friesche Godgeleerdheid, 2.
4) Ypey. Kerk. Gesch. van de Achttiende eeuw, 1e dl. 2e st. 24.
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duitsch Hervormde Kerk in Friesland heeft sinds hare vestiging in Noord-Nederland
geen ernstiger kampstrijd gestreden en zoo zij niettemin ook aan dezen aanval
zegevierend het hoofd wist te bieden bleek toch van achteren, dat zonder beteekenend
verlies de vesting niet kon worden behouden. De vestiging der Labadisten te
Wieuwerd bracht de Kerk in groot ‘peryckel’ en des ondanks hebben deze
afgescheidenen den stoot gegeven tot een louteringsproces waarvan de heilzame
invloed ten goede kwam beide aan voorgangers en aan leden. Mij wil het voorkomen,
dat de verstrekkende beteekenis van dit feit langen tijd niet op de rechte waarde is
gesteld, ja, dat zij ook nu nog door niet weinigen wordt onderschat. Zekerlijk, ik wil
het in geenen deele ontkennen, ommekeer ten goede werd verkregen lijnrecht tegen
de bedoelingen dezer zeloten. Maar doet dit afbreuk aan de waarde van het feit, dat
sinds dien de Kerk niet langer verwaarloosde en veronachtzaamde wat van hulp en
steun schier altoos was verstoken gebleven?
Tusschen Leeuwarden en Sneek ligt, op geringen afstand van den breeden heirweg
naar het zuiden en de smalle spoorlijn naar het zuidwesten, half verscholen achter
ijpen en linden, het kleine dorpke Wieuwerd. Zoo vaak ik mij in dit gedeelte van
oud-Friesland ophoud kom ik immer onder den indruk welke de troostlooze
eentonigheid van het landschap schier als van zelf wekt en gaandeweg versterkt. 't
Is het terrein der bekende Middelzee, de breede en ondiepe watervlakte, welke in
tijden van voorheen op de geschiedenis van oud-Friesland een hoogst merkwaardigen
invloed heeft geoefend. Diep de lage gouwen indringend bood zij eene welkome
gelegenheid aan Romeinsche en Frankische galjoenen, straks aan vikingers van
woeste Noormannen om den landzaat te knechten, om roof- en plunderzucht bot te
vieren. Meer dan éénmaal besliste een worstelstrijd aan de boorden der Middelzee
voor eeuwen over de vrijheid der Friezen. Op de talrijke terpen aan hare oevers zocht
de beangste huisman bij ‘misweer’ met gade en kroost, wanneer de voortgezweepte
baren ver
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over de groene vlakten bruisten, een veilig toevluchtsoord. Zij was getuige van den
ongelijken kamp welke een klein maar fier volk aanbond tegen overweldigers van
verre, maar zij schouwde ook, zij het ten eigen koste, de weldadige ommekeer, die
eene schier onbeteugelde watervlakte langzaam doch zeker in eene uiterst vruchtbare
landouw herschiep. Zekerlijk, ik weet het wel, zwaar is daar de bodem en vruchtbaar
de kleilaag, voortbrengend vele maanden en ettelijke getijden, welvaart verspreidend
zoover het oog reikt. Ware het anders en vond men er zand en veen en poel en moeras,
de herinnering aan dit oord zou wis eene meer aangename zijn. Aan deze streek werd
uiterlijk schoon slechts spaarzaam geschonken: waar het zaad in de vore overvloedig
gedijt en de veeman zich kromt onder den last van wat in blank geschuurde emmers
uit het weiland wordt saamgedragen, speurt het oog vruchteloos naar wiegelende
kruinen en stille wateren, waarop gele en witte plompen drijven en slanke
zwanebloemen wegschuilen achter het wuivend oeverriet. Hier één groene deken,
zich uitstrekkend tot en wegdoezelend in wazig verschiet en nergens overgang van
wat allengs naar bosch en plas beteekenend henenwijst. Wie hier het levenslicht
aanschouwde en als kind den blik scherpte over deze vergezichten, wie tot jongeling
en maagd rijpte in de talrijke kleine dorpen en gehuchten van Hennaarderadeel,
mitsgaders Wonseradeel en Baarderadeel, zal zich later tusschen boom en struik
nimmer thuis gevoelen. Het was hier, dat Edmondo de Amicis een onweerstaanbaar
heimwee naar het zonnige Latium met zijn donkere loofboomen, zijn lachende valeien
en bruisende bergstroomen over zich voelde komen. Wie hier zijne tenten opslaat,
wordt stijf als de aardkluit onder zijne voeten, steil van begrip, bekrompen in meening
en opvatting. Meer dan elders is in deze gouwen de landzaat van huis uit behoudend,
vooral waar het aangelegenheden geldt welke voeling houden met godsdienstige
zienswijzen. Ik weet het zeer wel, op kentering van het getij mag met eenig
voorbehoud gewezen, inzonderheid bij de jongeren, die er van afzien voetstoots te
prijzen wat vroegere ge-
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slachten hoogelijk in eere hielden. Voorshands echter wijzigt dit verschijnsel geenszins
de omstandigheid, dat in vele als met den vinger aan te wijzen streken de bevolking
getrouw blijft aan het calvinisme in al zijne consequenties. En als ik mij niet ten
eenenmale vergis zal dit kenmerk nog langen tijd behouden blijven. De oorzaken
zijn vele en velerlei en eene meer opzettelijke overweging alleszins waardig. Hier
constateer ik alleen het feit. Ik meen dat geestelijke ontwikkeling welke, in
tegenstelling met tijden van voorheen, ook aan den stoffelijk minder bedeelde ten
goede komt niet kan wegnemen het geloof dat van de vaderen overgeleverd is, zij
het dan ook, dat vermeerdering van kennis enkele steunsels ondermijnd of wel geheel
heeft weggeslagen. Vaak heb ik den kleinen keuterboer en den armen daglooner
benijd, die kinderlijk geloovend in oprecht vertrouwen uiting gaven van wat luide
tot hen spreekt, van wat hen schraagt en sterkt in den schier hopeloozen strijd om
een sober bestaan. Als ik met hen sprak en de aandacht trachtte te vestigen op veel
waarvan hun steil begrip bezwaarlijk kennis had kunnen nemen, heb ik meer dan
eens mij zelf de vraag voorgelegd, of wat ik in ruil wilde geven voor hetgeen tot
dusver richtsnoer was in leven en in sterven den evenaar doorslag kon schenken.
Want wat ik van hen wilde wegnemen was een vast omlijnd begrip, een begrip dat
voeling hield en in zeer nauw verband stond met wat almede in handel en wandel
als regel en plicht werd beschouwd. Men moet onder deze menschen hebben geleefd,
om te beseffen hoe zwaar het velen moet vallen oude paden te verlaten. En dan, om
welke oorzaak? Ons modern godsbegrip geeft dezen lieden geen houvast, schraagt
hen evenmin en vermeerdert op den lijdensweg de vragen tot in het oneindige. O,
somtijds gevoel ik het zelf met groote smart, heerlijk was het kinderlijk geloof, dat
van mij weggenomen is, weggenomen voor altijd, het geloof dat zich vertrouwend
bij 's levens raadselen nederlegt, het oprecht geloof, dat niets geschiedt op aarde
zonder den wil des Heeren, het onwrikbaar geloof, dat
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smart en lijden gewillig draagt en onder ramp en ongeval berustend het hoofd buigt....
Op een der zomerdagen van het jaar 1675 trok langs een' stoffigen landweg naar
Wieuwerd - het dorpken dat ik reeds noemde - een reisgezelschap van verre. Daar
waren er onder, wier uiterlijk duidelijk aanwees, dat de tocht veel van hunne krachten
had gevergd. Met loome schreden volgden zij het pad naar het einddoel der reis, 't
einddoel zoo lang reeds smachtend verbeid. Hoe reikhalsden allen naar de haven der
ruste, waar zij niet meer tot aanfluiting zouden dienen van ijdele wereldlingen en
kinderen der duisternis, waar zij - vergeten door allen - in afzondering met hen die
het goede deel hadden gekozen eene afspiegeling wenschten te zijn van het ware
Christendom, zooals dat zich eenmaal had geopenbaard in de broedergemeente te
Jeruzalem. Wie niet bij machte was den langen weg verder wandelend te volgen
bood de linnen huifkar een welkome zitplaats. En wel mocht het een lange weg
genoemd worden, welke men tot dusver trots verzengende hitte en dreigende
onweersluchten opgewekt en goedsmoeds had afgelegd. Zij liep door tot ver over de
oostergrens en eindigde in de lage gouwen der Zeven Zeelanden. Van Altona, in
noord-Duitschland, naar het nietige, onbeduidende Wieuwerd, welk een afstand!
Dan, deze pelgrims waren aan reizen en trekken gewend, want even als de kinderen
Israëls in de woestijn, waren ook zij heren derwaarts gedreven, zonder ooit een veilig
toevluchtsoord deelachtig te worden. Verdreven uit Holland, het land hunner vaderen,
richtten zij de schreden naar Duitschland, waar de rijksprinses E l i s a b e t h hen in
het vrij-wereldlijke rijksstift Herford bescherming en algeheele vrijheid in het
vooruitzicht stelde. Toen om velerlei oorzaak langer oponthoud te Herford
ongewenscht bleek, brak het gezelschap naar Altona op om ten leste - De Labadie
was inmiddels aan de gemeente ontvallen - te Wieuwerd in het afgelegen Friesland
tot verademing te komen. Hier kon men beschikken over eigen terrein. Tot de
gemeenschap behoorden de zusters A n n a , M a r i a en L u c i a v a n A e r s s e n ,
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gesproten uit de vrouwelijke lijn eener adellijke Friesche familie, d e Wa l t a 's. Aan
deze familie behoorde in eigendom een groot slot met bosch, aangrenzende landerijen,
bouwmanswoningen, enz., in de nabijheid van het dorp Wieuwerd. De goederen
waren door versterf toegewezen aan de drie zusters wier namen ik noemde en voor
een deel aan C o r n e l i s v a n A e r s s e n , Heer van Sommelsdijk, destijds landvoogd
van Suriname, die met hart en ziel de gevoelens van De Labadie aankleefde. Gaarne
zag hij voor zijn aandeel van verdere aanspraken op het slot Walta af. Zoo kwamen
dan de drie zusters in algeheel bezit en deze droegen, als gevolg van eertijds genomen
besluiten, de erfenis over aan de gemeenschap.
De komst der Labadisten in Frieslands lage gouwen werd door de predikanten der
landskerk niet zonder vreeze verbeid, overtuigd als zij zich achtten, dat scheuring
en afval onmogelijk kon uitblijven, waar ijveraars als deze lieden hunne tenten hadden
opgeslagen. Straks daverden de kansels en werd door heel het gewest de strijdkreet
aangeheven tegen allen die het waagden op Walta-slot de oefeningen der Labadisten
bij te wonen. Synodale- en classicale vergaderingen klaagden luide over de
‘stoutichheden dier dangereuse secte,’1) klachten welke ten leste ook het oor van
Hunne Hoog Mogenden bereikte. Hier stuitte men op tegenstand, te meer bedenkelijk
wijl zij niet werd verwacht. Want de Staten, in het oog houdend dat de eigenlijke
bezitters van Walta-slot vermaagschapt waren aan den Frieschen tak der Nassau's,
handelden zachtkens met de broederen en zusters, die ‘tot Wieuwerd op het Huys
woonden’. Dan, èn als beschermers der ‘kercke Christi’, èn als handhavers van het
ware geloof was men verplicht eene beschuldiging omtrent onrechtzinnigheid
naarstiglijk te onderzoeken. Dies wendden zij zich tot den Franeker hoogleeraar
H e r m a n W i t z , wien men opdroeg zich nauwgezet te vergewissen van mogelijke
dwaling bij die van ‘de afgesonderde Kercke’, inzonderheid wat betreft de leer-

1) Acta Syn. 1677, art. 23.
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stukken des geloofs. Dat de Staten juist dezen man tot dergelijk onderzoek aanwezen
was den aanklagers gewisselijk niet ongevallig, wijl eene oplossing zooals zij die
het meest wenschelijk oordeelden - bannissement der Labadistische voorgangers kans erlangde verkregen te zullen worden. Immers, W i t z ging zelf vrij uit en zou
stellig bij anderen niet door de vingeren zien wat hij in gemoede als strafschuldig
aanmerkte. Voor ingrijpen der Overheid werd echter niet in het minst aanleiding
gegeven. Volmondig erkenden de Labadisten, dat de leer vervat in de Nederlandsche
Geloofsbelijdenis en den Heidelbergschen Catechismus, in de acten der Dordtsche
Synode nader omschreven, in niets afweek van wat zij zelf beleden, dat deze leer
overeenstemde met wat de Heilige Schrift daaromtrent bedoelt. En bij die verklaring
lieten zij het niet; de wensch werd uitgedrukt, dat deze leer de menschen mocht nopen
door handel en wandel te toonen dat men des overeenkomstig hoopte te leven en te
sterven. Voor W i t z waren dergelijke verklaringen een overtuigend bewijs, dat alles
waarvan men de Labadisten smadelijk betichtte laster was en anders niet met al. In
zijn antwoord aan het gewestelijk bestuur vond men de verklaring, dat hij in de
uitspraken der leiders niets had opgemerkt wat tot aanstoot of bedenking voedsel
kon geven, weshalve hij voor zich niet aarzelde de Labadisten te beschouwen als
volkomen rechtzinnig op het stuk zoowel van leer als van belijdenis. Deze conclusie
van W i t z wekt - als men de kwestie nader overweegt - terecht in niet geringe mate
verwondering. Toegegeven dat bevredigende verklaringen werden afgelegd
betrekkelijk zuiverheid der leer, er restte niettemin velerlei bezwaar, dat niet zoo
gemakkelijk kon worden weggenomen. Immers, in de geschriften der Labadisten,
reeds vóór dit onderzoek uitgekomen, was wel het een en ander te vinden, wat een
rechtzinnig ijveraar, als W i t z zich steeds had betoond, bedenkelijk moest schijnen
en dat in elk geval lijnrecht stond tegenover gevoelens en inzichten tot dusver door
de Kerk getrouwelijk voorgestaan en verdedigd. Ik zal tot staving van deze uitspraak
eenig bewijs dienen bij te brengen.
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Onder de trouwste discipelinnen van De Labadie behoort, zooals algemeen bekend
is, A n n a M a r i a v a n S c h u r m a n in de eerste plaats genoemd te worden. Eer
en aanzien, geld en vermogen, alles heeft zij den man ten offer gebracht, die haar
den weg des behouds ontdekte en allengs der wereld volkomen leerde afsterven. Van
zulk eene zeldzame verknochtheid, even goed aan den persoon als aan de zaak
waarvoor geijverd werd, is in de geschiedenis der kerk bezwaarlijk een tweede
voorbeeld aan te wijzen. Begaafd zooals geen harer tijdgenooten, een licht der
wetenschap in velerlei opzicht, blijft A n n a M a r i a v a n S c h u r m a n een treurig
bewijs hoe somwijlen ook bij het meest verlichte menschenkind het edele goud kan
worden verdonkerd. Toegeven aan een bevindelijk gevoel des harten dreef deze
uiterst gevoelige vrouw naar het mysticisme, waarin zij reddeloos ten onder ging,
de gaven en talenten verwaarloozend, haar meer dan eenig ander in zoo ruime mate
toebedeeld en toevertrouwd. Hare verhouding tot de leden der huiskerk is steeds een
zeer bijzondere geweest. Men zag tot haar op als tot eene vrouw wier woorden
bindende kracht bezaten; aan hare uitspraak onderwierpen zich allen, voorgangers
zoowel als gewone broeders en zusters. Zij werd vereerd als een heilige, en niet
minder dan De Labadie beschouwde men haar als het fondament der gemeenschap.1)
Veel van wat in het groote huisgezin werd doorleefd is weergegeven in een zeer
merkwaardig geschrift van haar hand: De Eukleria of de uitverkiezing van het beste
deel. Als men dit geschrift nauwgezet overweegt - wat het om velerlei redenen ten
volle verdient - dan kan verwantschap vastgesteld met het ‘Discours de la Méthode’
van Descartes. Aan den invloed welke de werken van dezen beroemden vreemdeling
op haar oefenden heeft A n n a M a r i a v a n S c h u r m a n zich nimmer geheel
kunnen onttrekken. De Eukleria, gedeeltelijk te Altona geschreven en later te
Wieuwerd voltooid, behelst o.m. een zakelijk overzicht van de lotgevallen der
huiskerk, maar zoo gesteld,

1) H. v a n B e r k u m , De Labadie en de Labadisten, I. 264.
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dat in schier elken zin de sterke verknochtheid doorstraalt welke de grijze schrijfster
aan de leden der gemeente bond. Dan, en hierop wil ik de aandacht vestigen, in de
Eukleria vindt men eveneens de afwijkende opvattingen en denkbeelden der
‘befaamde, geleerde en kunstvaardige’1) vrouw weergegeven, denkbeelden en
opvattingen waarvan veel met den zuurdeesem van het Labadisme is doortrokken.
Dit blijkt reeds aanstonds uit hare opvatting betrekkelijk het vieren van den Zondag,
waarin zij zich op een vrijer standpunt plaatste dan het overgroote deel harer
tijdgenooten. Niet alleen op dien dag behoort de christen zijn Heer te dienen, zij was
van gevoelen ‘dat men aan God ook alle overige dagen door een geheel geestelijke
en heilige dienst moest offeren, de ceremoniale dienst (in het geheel) van den Sabbath
behoorde af te schaffen om alleen op den Geest te letten, want die alleen is een
onfeilbaar uitlegger der wetten van God. Christus en zijn Geest hebben de zijnen van
dit juk en van het letterlijk onderscheid der uitwendige dingen verlost en Paulus
neemt, Col. II : 16, zonder eenige bepaling, de sabbath, zoowel als de nieuwe manen
en vierdagen, ook het onderscheid in spijs en drank - als een schaduw van toekomende
dingen, waarvan Christus het lichaam is - van den dienst des Nieuwen Testaments
geheel weg.’ ‘En,’ vervolgt zij, ‘en inderdaad die zon der gerechtigheid, die alle
schaduwen heeft doen verdwijnen, gaat op geen tijd of plaats onder, noch maakt door
hare zonkeeringen gelijke of ongelijke dagen, noch brengt de jaarlijksche
wederkeering der feesten in de wereld. En die Schepper van den nieuwen hemel en
der nieuwe aarde, Jezus, schijnt den Joden, die al te letterlijk aan het voorbeeld des
Scheppers vastkleefden - het voorbeeld van die zichtbare, en als uiterlijke rust aan
de werken der zes dagen ontleend - te hebben ontnomen, wanneer Hij hen onderwijst,
dat de Vader, even als Hij altijd werkt, toen Hij den geraakte genas en hem op den
Sabbath zijn beddeken liet opnemen. Daarom, gelijk C a l v i j n getuigt, laat ons
zoeken een' ge-

1) Dr. P.J. B l o k , Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, II, 393.
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durigen Sabbath te houden door het niet doen van onze werken, opdat de Heere in
ons door zijnen Geest werken moge.’1) Wat de bediening der sacramenten aanbelangt,
in de vereeniging der uitverkorenen en wedergeborenen heeft de doop geene
beteekenis voor kinderen, wijl van hunne eeuwige verkiezing en aanstaande
wedergeboorte in het geheel geene zekerheid bestaat. Zij meent daarom, dat de doop
met groote omzichtigheid moet worden bediend en dan nog alleen aan de kinderen
van de ware leden der kerk. Aan het avondmaal dient niemand toegelaten, die niet
ten volle verzekerd is van zijne gemeenschap met Christus, onwedergeborenen
behooren verre te blijven en zich van brood en wijn te onthouden, waarvan het
voorrecht uitsluitend aan de geloovigen blijft toegekend.
Ik zou aan dergelijke uitlatingen veel kunnen toevoegen, maar het aangevoerde
bewijst reeds genoegzaam, dat A n n a M a r i a v a n S c h u r m a n , en met haar de
Labadisten, geenszins vrij uitgingen waar de zuiverheid der leer op het tapijt werd
gebracht. En dan mag er bovendien aan herinnerd, dat in de Eukleria de Nederd.
Herv. Kerk een Babel wordt genoemd, dat genezing van zich wees en daarom aan
zich zelf behoorde overgelaten, dat niets anders te verwachten had dan eene volle
uitgieting der fiolen van Gods laatste gramschap en 't laatste eind van zijne plagen
en oordeelen. Hoe kon Witsius, die, gezwegen nog van Yv o n 's boek over den doop2),
omtrent de Eukleria (in 1673 verschenen) zekerlijk geene onbekendheid mocht
voorwenden, tot gevolgtrekkingen komen, als ik boven aanduidde? Heeft hij zich
wellicht uitsluitend aan de letter der opdracht gehouden en voldoening betoond toen
het antwoord bevredigend bleek? Dit vermoeden ligt voor de hand en verkrijgt schijn
van zekerheid als men in aanmerking neemt, dat 's hoogleeraars onderzoek werd
bijgewoond door eene commissie uit Gedeputeerden, welk lichaam er naar streefde
- uit respect voor de afstamme-

1) Eukleria, 239. (Nederl. overzetting).
2) P e t r u s Yv o n . Leere dee Heiligen Doops.
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lingen der Walta's - eene minnelijke schikking mogelijk te maken en hinderpalen uit
den weg te ruimen.
Straks stroomden van heinde en ver heilbegeerigen naar Wieuwerd, waar de klok
van het bedehuis der slotbewoners de geloovigen noodde tot bede en dank, niet alleen
des Zondags, maar ook op elken anderen dag der week. Uit Duitschland en Frankrijk,
uit Engeland en Zwitserland trok men naar het afgelegen Friesland, nederzittend
onder de broeders en zusters; om versterkt te worden in het geloof, om vertroosting,
bemoediging en opbeuring te erlangen in den strijd tegen de wereld en hare
begeerlijkheden. Aanzienlijken en geringen, vrijen en onvrijen, rijken en armen,
kundigen en onwetenden allen dreef eenerlei begeerte naar Wieuwerd1) en zoo kon
het geschieden dat meeningen en gevoelens - zweemend naar Labadisme doordrongen niet alleen tot afgelegen oorden van al de Zeven Gewesten, maar
eveneens hun weg vonden naar den lande van overzee, naar streken ver verwijderd
van ooster- en zuidergrens. En wat het gesproken woord niet vermocht, werd door
boek en vlugschrift verkregen. De Labadisten beschikten te Wieuwerd over eene
eigene drukkerij van waar de geschriften der leiders in grooten getale door volijverige
zendelingen naar stad en dorp, naar grietenij en gewest werden heengedragen.
Weldra schoot het zaad welig op. Zulks bleek spoedig schier overal door de
onverschilligheid welke velen aan den dag legden betrekkelijk de viering van het
Avondmaal. In niet weinige gemeenten slonk het ledental dermate, dat classis en
synode als om strijd op middelen peinsden hoe met kans van slagen dit ‘dangereuse’
kwaad krachtdadig kon worden gestuit. Eenige jaren vroeger toen de Huiskerk te
Amsterdam - waar met de organisatie werd begonnen - door toedoen van C o e n r a a d
v a n B e u n i n g e n van krachtdadige bescherming mocht verzekerd zijn

1) Onder hen behoort genoemd te worden de vermaarde kwaker W i l l i a m P e n n , die in
1677 naar Wieuwerd toog om daar het reine Zion op aarde te leeren kennen. (H. v. B e r k u m .
De Labadie en de Labadisten, II, 62.).
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was het de afscheiding van het Avondmaal geweest, die daar de predikanten in
heftigen toorn had ontstoken. Nu overdrijft A.M. v a n S c h u r m a n grootelijks
wanneer zij in de Eukleria1) melding maakt van het feit, dat zich in die dagen meer
dan 100.000 menschen van het Avondmaal zullen hebben onthouden. Bij eenig
nadenken stemt elk toe, dat slechts grenzelooze overschatting van den waren toestand
een dergelijk getal heeft kunnen vaststellen. Te loochenen valt het echter evenmin de verbolgenheid der predikanten is alreeds genoegzaam bewijs - dat te Amsterdam
de Kerk eene zware kastijding werd toegediend, eene kastijding welke hare dienaren
lang zou blijven heugen. Onthouding van het Avondmaal is een Labadistisch begrip,
dat, meer dan men bevroedt, ook nu nog velen van den tafel der Gemeenschap
verwijdert. Hier wil ik het nogmaals herhalen, dat vrees voor verzwaring van het
oordeel eenvoudigen en stillen in den lande besluiteloos maakt, en aarzelend en
onwillig om door geloofsbelijdenis als lidmaten in het kerkverband te worden
opgenomen. Bij nader onderzoek blijkt al ras, dat meening en inzicht overgeërfde
begrippen zijn van vorige geslachten en juist deze omstandigheid staat wijziging van
denkbeeld het meest in den weg. Een bewijs van de waarheid dat exclusivisme zich
voortplant in ettelijke generaties en eerst na aanzienlijk tijdsverloop minder duidelijk
kan worden waargenomen. In Friesland leven er velen bij wien, zonder dat zij zich
daarvan in het minst bewust zijn, de geest van De Labadie nawerkt en die ook in
ander opzicht vasthouden aan wat eenmaal te Wieuwerd en daarbuiten de schare
werd geleerd. Zij deelen nog heden de mystieke gevoelens, welke eeuwen geleden
aan B r a k e l - vader en zoon - grooten toeloop verzekerden. Het karakteristiek
begrip, dat de mensch uit en door zich zelf niets vermag, dat een lijdelijk afwachten
omtrent den raad Gods berustend dient verbeid, dat de uitwerking der ontfermende
genade in den niet willenden, niet denkenden mensch het best wordt uitgedrukt,
typeert eenvoudige en

1) Eukleria, 183.
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oprechte zielen, verspreid in al de deelen van oud-Friesland. In gestadige
bekommering verlengt zich hun levensweg, al door fatalistisch afwachtend of het
Gode moge behagen hen als een brandhout uit het vuur te rukken. De volle
verzekerdheid des geloofs zelfs uit zich bij hen niet door een blijmoedig getuigen
van Gods ontfermende liefde, maar meer door een streng afscheiden van de wereld
en van dezulken, die, als D e m a s , der wereld gelijkvormig zijn geworden. De
Labadisten dachten ook in dit opzicht niet anders dan de kinderen der twintigste
eeuw, maar bleken overigens niet zulke pessimistische beoefenaars der gevoelsleer
als hunne late navolgers. Integendeel, er bevindt zich onder de geschriften van De
Labadie een bundel geestelijke liederen, waarvan eene Hollandsche vertaling te
Wieuwerd werd uitgegeven, bezorgd - naar ik gis, ofschoon dit geenszins uit eene
enkele aanwijzing is op te maken - door A.M. v a n S c h u r m a n . De overzetting
blijft ver beneden het oorspronkelijke, dat op meer dan eene plaats schoone gedachten
in welluidende bewoordingen weergeeft. Afgezien daarvan is deze liederenbundel
een bewijs, dat de Labadisten ook door gezang uiting wenschten te geven van wat
het geloof hoopvols uitwerkt. De Eukleria bevestigt zulks en deelt zelfs mede hoe
men bij gelegenheid van een zeer opmerkelijk voorval - dat de Huiskerk schromelijk
in opspraak bracht1) - het Avondmaal met een lustig hart vierde.
De Labadistische beweging in Friesland breidde zich allengs uit tot groote ergernis
van de dienaren der Kerk, die niet verzuimden met kracht van woorden te waar-

1) Het te Herford genomen besluit om in gemeenschap van goederen te leven werd gevolgd
door viering van het Avondmaal, en nu geviel het dat daarbij de zinnen dermate in staat van
overspanning en overprikkeling geraakten, dat men elkander begon te kussen en dansende
en springende sterke blijken gaf van buitengewonen gemoedstoestand. J. K o e l m a n in
zijn Historisch Verhaal nopens der Labadisten scheuring en veelery dwalingen met de
wederlegginge derzelver, 74, verhaalt de scène uitvoerig. Men was in Holland een en al
verontwaardiging. De Labadie verdedigde zich in een klein geschrift Exultatio christiana,
zich daarin beroepend op D a v i d , die zingende achter de ark des Verbonds danste.
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schuwen tegen de verleiders in schaapskleederen. Boven allen was de classis Sneek
ijverig in woord en werk om het gif der besmetting verder doordringen zooveel
mogelijk te beletten. Geen wonder! Was niet de gecombineerde gemeente van
Britswerd en Wieuwerd aan haar onmiddellijk toezicht onderworpen? De classis
heeft veel ‘hertenleedt’ uitgestaan, naar zij in tal van gravamina getuigt, maar heeft
daaraan door eigen toedoen zelf veel aanleiding gegeven. De deportatie van twee
predikanten wijst dit voldingend uit en wijl deze feiten een eigenaardigen blik gunnen
op deze van kerkelijk standpunt zoo veelbewogen dagen, kan ik er niet van tusschen
de afzetting van Ds. J o h a n n e s H e s e n e r , predikant te Britswerd en Wieuwerd,
mitsgaders die van Ds. B a l t h a s a r C o h l e r u s , predikant te Nijega (Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde) en hetgeen daarmede gepaard ging wat nader op te halen.
Het ‘odium theologicum’ vierde bij het strijken van beider vonnis hoogtij, hoe ook
het tegendeel wordt volgehouden. Niet de liefde - geenszins zich zelf zoekend - welke
den afgedwaalde door zacht vermaan en onderwijzend betoog op het goede pad hoopt
terug te brengen, maar starre bekrompenheid bracht er de kerkelijken toe mannen
van zich te stooten, die, bezield door de zucht naar reformatie, aanklagers werden
van veel, waarvoor men tot groote schade van de zaak zelf, zoowel oog als oor sloot.
In de leer zuiverheid, daarnaar reguleerden zich synoden, classen en predikanten.
Veel kon vergeven, veel met den mantel der liefde bedekt, doch een vergrijp tegen
de Dordtsche canones werd dubbel zwaar aangerekend. Zekerlijk, zwakheid des
vleesches een predikant behoorde daarvan geen exempel te zijn, maar getoornd werd
er niet, wanneer de wereldsgezinde broeder slechts trouw zwoer aan C a l v i j n en
de voorschriften der Kerk niet ten eenenmale verwaarloosde. Beschouwt men de
afzetting van genoemde predikanten in dit licht dan mag gerustelijk van ergerlijke
partijdigheid worden gesproken, partijdigheid welke den splinter in 's broeders oog
niet opmerkt en eigen gebreken voorbij ziet, of niet met al acht.
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Bij de komst der Labadisten te Wieuwerd was J o h a n n e s L e s p i e r r e predikant
der gecombineerde gemeente. Hij overleefde het onheil, dat naar het gevoelen der
spraakmakenden zijn kuddeken gewisselijk zou treffen, niet lang, want hij stierf
reeds in Februari 1677. Nu kwam het er voor alles op aan de bedreigde veste een
verdediger te schenken, die moedig in de bres zou staan wanneer herhaalde aanvallen
krachtig dienden afgeslagen. Vandaar dat de classis nauwlettend toezag, of al dan
niet in dezen geest werd gehandeld. Doortastend optreden, zij kon het helaas! niet,
want het aantal stemkohieren dat bij de beroeping van den predikant den doorslag
gaf stond ter beschikking der ‘boschlieden’.1) De freules Va n S o m m e l s d i j k ,
eigenaressen van de meeste stemgerechtigde plaatsen, bleken daardoor in staat een'
predikant te kiezen van wien verwacht mocht worden, dat hij het werk des Heeren
in deze ‘opluikende’ gemeente geene hinderpalen in den weg zou leggen. Dies werd
de candidaat J o h a n n e s H e s e n e r , die daar reeds enkele malen was opgetreden
en over zijne toespraken veler goedkeuring had verworven, tot predikant van Britswerd
en Wieuwerd aangewezen, ganschelijk tegen den zin der classis, welke dezen broeder
verdacht van Labadistische neigingen en mystieke opvattingen. Om zich hiervan te
vergewissen werden, eer men tot approbatie besloot, aan H e s e n e r de volgende
vragen ter onderteekening voorgelegd:
‘1. Ofte D. H e s e n a e r , die door gunste der Labadisten de beroepinge gekregen
heeft, ook eenighsins tot nadeel van 't Synode, Classibus oft de Gemeijnte tot
Britzwart ende Wijwert sigh aan haer heeft verplicht?
2. Oft niet aenneemt voor Godt ende dese E. classis, dat in alle getrouwigheijt
ende bij alle gelegentheijt sijn Gemeijnte van de schadelijke ende boose

1) In de onmiddellijke nabijheid van Walta-Slot bevond zich een uitgestrekt bosch. Toen de
Labadisten de stins in bezit namen werd het geboomte dat er aan paalde door de omwonenden
als ‘Labadisten-bosch’ aangeduid. De eigenaars zelf noemde men ‘boschlieden.’
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Secte der Labadisten volgens Synodale resolutie, waerschouwen, ende, so veel
in hem is, als een getrou ende oprecht Dienaer Godts, haer sal beschermen ende
verdedigen sodat onder Godts segen niemant van sijn ledematen tot haer mocht
overgaen ende van onse gereformeerde kerke ende Gemeijnte afgaen.
3. Oft niet en belooft den Classi in alle oprechtigheijt in tijts te sullen notificeren,
indien datter ijts tot nadeel van 't Synode, Classen ofte sijn Persoon ende
toevertroude Gemeijnte van de Labadisten ondernomen mochte worden.
4. Oft niet Gewilligh was dit bovenstaende met sijn eijgen hant in 't Class. boek
te ondertekenen.’1)
H e s e n e r verklaarde deze vragen niette zullen onderteekenen, waardoor reeds bij
het begin de kwestie een bedenkelijk aanzien verkreeg. Enkele weken later kwam
de prov. Synode te Bolsward bijeen en de classis maakte van deze welkome
gelegenheid een gretig gebruik om het beteekenend geschil aan het oordeel der hooge
vergadering te onderwerpen. Gedagvaard, verscheen H e s e n e r stiptelijk op het uur
daarvoor uitdrukkelijk aangewezen. Na eene korte toespraak verzocht de praeses een
antwoord op enkele vragen, welke vragen de eerwaarde vergadering vooraf in geheime
zitting, na zorgvuldig wikken en wegen had opgesteld.
‘1. Off D. H e s e n e r de scheuringen der genoemden Labadisten wonende tot
Wieuward niet oordeelt te zijn een sondig quaedt.
2. Oft niet de gepraetendeerde oorsaek, onder anderen genomen van de nalaticheit
der discipline onser kerken, om van onse gereformeerde kerken aff te sonderen
is ongefondeert.
3. Oft D. H e s e n e r niet belooft zijn Gemeente tegens de bovengenoemde
scheuringen ende alle andere gelijck, alsmede tegens alle Leeringen, soo van
de voorsz. Labadisten als andere, strijdig tegens d' aen-

1) Class. acta van 21 Mei 1678.
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genomen formulieren der eenigheit getrouwelijken te waerschouwen.
4. Oft D. H e s e n e r niet belooft de voornoemde affgescheurde na zijn uitersten
vermogen wederom tot den schoot der kerke ende onder deselve gemeenschap
ende discipline te brengen’1).
Als men deze vragen legt naast die van welke de classis Sneek onderteekening
begeerde valt het op, dat ditmaal eene minder strenge formuleering werd in acht
genomen. Immers, er wordt slechts geëischt, dat H e s e n e r waken zal tegen alles
wat het Labadisme verkeerdelijks aankleeft, terwijl de classis verlangt, dat elke
gelegenheid aangegrepen behoort te worden om tegen de schadelijke en booze secte
der Labadisten op te komen en als een spion aan te brengen alles wat door hen werd
uitgevoerd en ondernomen. Eene dergelijke overweging heeft H e s e n e r
waarschijnlijk genoopt een en ander ‘met een hertgrondigh jae’ te beantwoorden,
waarna de Synode gelastte dat bevestiging zoodra mogelijk behoorde te geschieden.
Dan, al spoedig daarna werden klachten ingediend, waartoe H e s e n e r zelf gereede
aanleiding gaf. 't Bleek ras, dat inzake de bediening der sacramenten door den
predikant van Wieuwerd gevoelens werden gedeeld, welke de Kerk in de Labadisten
zoo strengelijk afkeurde. Ook hij was van meening, dat doop en avondmaal alleen
dan bediend en uitgedeeld mochten worden, wanneer de ware kenteekenen, eigen
aan bekeerden en geloovigen, aanwezig waren. Wie geen blijk gaf van hartgrondig
berouw, wie zich in handel en wandel in niets van den wereldling onderscheidde,
hem weigerde H e s e n e r aan den tafel des Verbonds toegang te verleenen, en
evenmin was hij van zins kinderen van onbekeerden door den doop aan Christus op
te dragen. Botsing met kerkelijke machten was van deze houding een natuurlijk
gevolg. Alle fiolen van opgekropten toorn werden over zijn hoofd uitgestort, maar
daar liet men het niet bij blijven. Toen aan dagvaarding voor de

1) Syn, acia, 1678, a. 27 en 28.
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rechtbank der classis geen gehoor werd gegeven, bereikte hem de lastgeving van
stonden aan doop en avondmaal op gezette tijden toe te dienen en bijaldien hieromtrent
verder verzuim aangetoond zou kunnen worden, mocht men het der classis niet euvel
duiden, wanneer schorsing en ontslag aan volhardend verzet den pas afsneed. Als
antwoord op deze bedreiging diende H e s e n e r een lang betoog in, waarin hij den
jammerlijken staat zijner gemeente schetste en tevens de redenen ontvouwde waarom
hij doop en avondmaal uitstelde. Voorts behelsde het geschrift eene doorloopende
beschuldiging tegen de Kerk, welke de menschen aannam zonder voldoend onderzoek,
waarbij in het geheel geene rekening werd gehouden met de omstandigheid of men
daarvoor eenigszins neigingen betoonde. De classis mocht niet weigeren van den
inhoud kennis te nemen, zij rechtvaardigde echter in haar oog geenszins den
beschuldigde, wien men verstandhouding met den hoofdvijand op Walta-slot ten
laste legde. Gevraagd of hij ‘dan het bevel van het Classis niet naekomen wilde int
avontmaal af te kondigen ende de doop te bedienen’ verklaarde H e s e n e r in eene
eindvergadering zich daartoe bereid, wanneer hij zijne gemeente slechts eenigszins
in staat vond om zulks volgens de inzetting van Jezus Christus met een vrij geweten
te verrichten. Zoolang verandering ten goede echter uitbleef, mocht hij daartoe niet
besluiten, als zijnde eene dergelijke handeling zondigen tegen de heilige wetten door
Christus daartoe verordend. Waartoe nog langer geduld geoefend? Van dezen broeder
viel voor de Kerk niets meer te hopen, te duchten echter zeer veel. Dies kwam men
gemakkelijk tot het eenstemmig besluit, dat H e s e n e r afgezet behoorde te worden,
welk vonnis op 6 Mei 1679 werd bekrachtigd.
Er was nu, naar de classis meende, een waarschuwend voorbeeld gegeven voor
iederen dienaar der Kerke om zich te hoeden voor verkeer met separatisten, die in
conventikelen proselieten vormden voor hunne ‘tot Wieuwerd afgesonderde
gemeynte’. Want het gevaar, dat meerderen het voetspoor van H e s e n e r zouden
volgen, was allerminst
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denkbeeldig te achten. Wat den laatste aangaat hij is heengegaan naar hen met wie
hij zich reeds lang één gevoelde, ondanks al de pogingen van B r a k e l en K o e l m a n
om overgang naar de Huiskerk te beletten. Beiden hebben H e s e n e r bij hun bezoek
te Wieuwerd ernstig aangespoord den strijd voort te zetten tot in het hoogste ressort,
in dit geval de provinciale Synode1). Niet minder dan den gevonnisde verfoeiden zij
‘de bittere en onchristelijke proceduure van die Kerkelyken’, wijl H e s e n e r ‘een
oprechte, ernstige en godzalige Predikant’ was, wien het welzijn der Kerk na aan het
hart lag. Zij vermaanden hem goedsmoeds te blijven en mocht onverhoopt de Synode
- die weldra stond bijeen te komen - de classis in het gelijk stellen, dan nog kon hij
uitnemend werk voor den opbouw der Kerk verrichten, ‘indien hij maar bleef op
zuivere gronden staan en zig wachtede van de Labadistische gronden en
gemeinzaamheid met haar’.2)
Die raad, ik zei het reeds, werd niet opgevolgd. H e s e n e r heeft spoedig daarna
omtrent schorsing en ontslag en wat daarmede in verband stond een nog al breedvoerig
geschrift uitgegeven, dat - zonderling genoeg - niet te Wieuwerd is gedrukt, maar
voor de Synode heeft zijne zaak niet meer gediend. Het boek zelf was, zooals men
lichtelijk kan bevroeden, eene doorloopende beschuldiging tegen de Kerk en niet
minder tegen hare dienaren. 't Werd door de verontwaardigde predikanten ‘een
scandeleus blauwboeckjen’3) genoemd, en wijl het al spoedig hier en daar door
Labadistische propagandisten verspreid werd, oordeelde de classis het voegzaam om
den procureurgeneraal dit geschrift benevens eenige andere stukken in

1) H e s e n e r werd na zijne aansluiting bij de Huiskerk tot de ‘sprekende broeders’ gerekend.
Hij heeft zich in 1680 op verzoek van C o r n e l i s v a n A e r s s e n heer van Sommelsdijk
(zelf Labadist) met eenige volgelingen in Suriname gevestigd. Deze zending heeft niet aan
de verwachting beantwoord. De kolonie ging weldra uiteen en H e s e n e r stierf in den
vreemde.
2) J a c o b u s K o e l m a n . Historisch Verhaal nopens der Labadisten scheuring en veelery
dwalingen met de wederleggingen derzelver, blz. 286 en vv.
3) Acta Syn. 1680, a. 34.
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H e s e n e r s procedure ter hand te stellen. En de Synode van 1680 machtigde de
classis om met het oog op de verspreiding van dit werk bij de Staten aan te dringen
op executie van de strafbepalingen tegen dergelijke verbodene en slechte waar1).
Nog bleek H e s e n e r niet voor goed het zwijgen opgelegd of reeds dreigde een
ander gevaar, en nogmaals was het de classis Sneek welke maatregelen nam om erger
te voorkomen. Te Nijega en Elahuizen was in het voorjaar van 1675 de candidaat
B a l t h a s a r C o h l e r u s aan de gecombineerde gemeente verbonden geworden.
Hij beantwoordde aanvankelijk aan de verwachtingen die men van hem koesterde,
maar weldra bleek dat de zucht naar reformatie ook dezen jeugdigen arbeider in den
wijngaard prikkelde en aanzette tot verklaringen en uitdrukkingen welke niet allen
bevredigde, allerminst zijne broeders in de bediening. Een aanklacht bij de classis
werkte een en andermaal niets uit dan eene vermaning aan den ijverenden broeder,
om zich in het toekomende te willen matigen. Bedenkelijker werd het echter toen
vernieuwde klachten de classis in kennis stelden met het feit, dat C o h l e r u s de
bediening van doop en avondmaal verwaarloosde2). Dat behoefde geen tweemaal
gezegd. Terstond werd de vierschaar gespannen en tot gestrengelijk onderzoek
besloten. Eilacy! de klacht bleek deze reis gegrond en C o h l e r u s werd gelast zich
deswegen onmiddellijk te verantwoorden. Dan, met het voorbeeld van H e s e n e r
voor oogen was het te voorzien dat voor den predikant van Nijega op tegemoetkoming
geenszins viel te rekenen, wanneer hij bleef volharden in het besluit om de
sacramenten slechts uit te deelen aan hen welke ‘daarvoor geschiktheid betoonden.’
Zulks nu bleek C o h l e r u s heilige ernst. Evenals H e s e n e r achtte ook hij zich
onverantwoord, wanneer aan wereldlingen werd geschonken wat uitsluitend aan
oprecht geloovigen mocht ten deel vallen. Zelf verklaart hij, dat hij daarover ‘al meer
als over twee jaren soo grooten ontsteltenis,

1) De Vrije Fries, XIII, 128.
2) Clasa. Acta, 25 Maart 1679.
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drang en angst (hadde) gehad in [sijn] gemoet, soo dicwils als ick het heilige
Avontmael heb moeten uijtdelen, dat ick naenwlicx konde uitvoeren 't geene ick
daerinne te doen hadde gelijck dat selfs voor de geheele Gemeinte is gebleken door
de swacheit ende indispositie, die de drang ende de benaeuwtheden van mijne
conscientie mij doe ter tijt aenbragten.’1)
Her- en derwaarts geslingerd en ten overvloede begiftigd met een temperament
dat gemakkelijk tot uitersten oversloeg, rijpte in dezen man allengs het voornemen
om zich van de straffen der classis te onttrekken door vrijwillig zijne bediening neder
te leggen. Daaraan werd inderdaad gevolg gegeven. Op den eersten Paaschdag
verklaarde C o h l e r u s aan het eind der godsdienstoefening, dat hij na dezen niet
weder voor zijne gemeente zou optreden. Natuurlijk verzuimde hij niet de redenen
optegeven die hem tot deze onverwachte beslissing noopten. ‘Nog nooit had ds.
C o h l e r u s in zulke schrikwekkende taal,’ aldus de hoogleeraar R e i t s m a , ‘tegen
de goddeloosheid van de kerk en hare leidslieden uitgevaren en op hun boosheid en
verdorvenheid gescholden als op dezen morgen van het groote christenfeest. Zijn
rede klonk velen in de ooren als een vervloeking van de gereformeerde kerk en van
de bediening die hij vervuld had.’ De toespraak werkte na. Enkele predikanten achtten
zich door deze in het openbaar uitgesproken beschuldigingen derwijze beleedigd,
dat zij een aanklacht indienden bij den wereldlijken rechter. Stellig is C o h l e r u s
zonder hinder gebleven, want de daarnaar verwijzende aanteekeningen uit het
classicale actenboek zijn verwijderd, waartoe men gewisselijk niet zou hebben
besloten had een veroordeelend vonnis den aangeklaagde getroffen. En voorts mag
met eenige zekerheid vermoed, dat betrekkelijk handel en wandel der aanklagers een
en ander ter kennisse van den rechter is gebracht wat de classis oordeelde niet zwart
op wit te moeten laten blijven.1)

1) De Vrije Fries, XIII, 135.
1) C o h l e r u s ging eveneens tot de Labadistische gemeenschap over. Wijl hij den hem
opgelegden arbeid te vernederend vond verliet hij Wieuwerd spoedig daarna en vestigde zich
te Amsterdam, waar hij aansluiting zocht bij de secte van den dweper G i c h t e l . Tegen een
hunner stellingen, n.l. dat de volmaakte christen alleen door het geloof moet leven en alle
aandoeningen van het vleesch als aanvechtingen van den duivel dient te bestrijden, waagde
C o h l e r u s , bij gelegenheid dat hij te Warmond predikte eenige bedenking. Daarover
aangeklaagd werd hij in verhoor genomen en vervolgens van de gemeenschap afgesneden.
Maar in den daarop volgenden nacht bezweek C o h l e r u s aan eene bloedspuwing, zijne
weduwe kinderloos achterlatend. Zie nader P. D i t t e l b a c h , Verval en val der Labadisten,
87 en 108.
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J e a n d e L a b a d i e , een man die tot groote dingen geroepen was, die over gaven
en talenten beschikte welke hem meer dan iemand anders in staat stelden de reformatie
der kerk krachtig door te zetten, heeft in steê van haar wasdom te bevorderen niets
onbeproefd gelaten om vruchtdragende takken en loten aldoor aftesnijden. Groot
was de invloed welke van hem uitging, maar zij voerde alras naar zijpaden en verloor
zich ten leste in separatistische afwijking, afwijking waarin hij zoo mogelijk door
zijne volgelingen nog werd overtroffen. Afscheiding van de wereld kwam
aanvankelijk ganschelijk niet met zijne bedoelingen overeen. Integendeel, door
J o d o c u s v a n L o d e n s t e y n , door A.M. van S c h u r m a n , door G i j s b e r t u s
Vo e t i u s e.m.a. was de deerniswaardige toestand der landskerke uitsluitend ter
zijner kennisse gebracht opdat daaruit de kreet zou worden verstaan: kom over en
help ons! Deze hulp heeft niet gebaat. Evenals in Genève trachtte D e L a b a d i e
door leer en voorbeelden ook hier een ommekeer ten goede te bewerken. In de
Republiek leden zijne pogingen evenwel schipbreuk, geenszins omdat men deze als
ondoelmatig beschouwde, maar hoofdzakelijk hierom wijl aard en temperament van
den strijder tot botsing leidden, waarbij de eenling het onderspit moest delven. Ware
aan D e L a b a d i e de wijsheid en het bedachtzaam overleg geschonken, aan Va n
L o d e n s t e y n bij al zijne handelingen in zoo hooge mate eigen, hoe zou zulks de
Vaderlandsche kerk ten goede zijn gekomen! Zijn onbuigzaam karakter gruwde van
plooien en schikken en bleek onverzettelijk ook dan, wanneer toegeven plicht ware
geweest. Zoo wies het aantal vijanden
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gestadig en met hen de tegenstand in het werk dat hij wilde bevorderen, terwille
waarvan hij een arbeid had opgegeven welke overvloedig winst afwierp.
Separatistische neigingen, welke dezen man reeds als jongeling niet vreemd waren,
kwamen door tegenwerking meer op den voorgrond en gaven eindelijk den stoot tot
volkomen afzondering met zoo velen die een dergelijk bespiegelend leven wenschten
te deelen.
Te Wieuwerd heeft de huiskerk onder leiding van P i e r r e Yv o n , een man van
sterke wilskracht, uitmuntend door groote geleerdheid, dagen van bloei gekend,
zooals zij die nergens elders deelachtig heeft kunnen worden.1) Daarbij is opmerkelijk
dat slechts uiterlijke schijn der wereld de verzekering vermocht te geven van de
bedoelingen der huiskerk, door handel en wandel eene afschaduwing der eerste
christengemeente mogelijk te maken. Het intieme leven was op Walta-slot aan strenge
regelen gebonden, waarbij persoonlijke vrijheid geheel te loor ging. Dit is te meer
opvallend wijl communaal bezit, om voor de hand liggende redenen, knellende
banden losmaakt, zoo zij die al niet geheel slaakt. A.M. v a n S c h u r m a n getuigt:
‘Het is bijna ongelooflijk in wat fraaie order, met welke gemakkelijkheid en lust ook
de zwaarste en moeielijkste werken door de onzen gedaan worden, daar de christelijke
liefde, die zich zelven niet zoekt, alles bestuurt en voortzet’2). Deze verklaring behoort
slechts onder reserve te worden aangenomen. De smalle gemeente was te Wieuwerd
sterk vertegenwoordigd. Molenaars en schippers, boeren, timmer-

1) P i e r r e Yv o n , candidaat tot den H. dienst, met D e L a b a d i e naar de Republiek
overgekomen, was met sterke wilskracht begaafd en daarbij ondernemend van geest. Man
van studie en groote geleerdheid komt hem de verdienste toe, dat de huiskerk, in weerwil
van de poging harer vijanden, zich langer dan eene halve eeuw in Friesland handhaafde. Hij
is gehuwd geweest met jonkvrouw L u c i a v a n S o m m e l s d i j k volgens het
Proclamatieboek van Baarderadeel (1670-1671). Op gezag van D i t t e l b a c h heb ik destijds
gemeld dat Yv o n een huwelijk heeft gesloten met mej. M a r t i n i , wat later onjuist is
gebleken. (De huiskerk der Labadisten in Den Tijdspiegel XI en XII, 1901.
2) Eukleria, 145, v.v.
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leiden en schoenmakers, menschen aan handenarbeid van kindsbeen gewoon, zij
vormden in hoofdzaak het heterogene gezin, dat tijdens den grootsten omvang meer
dan 400 leden telde. Van morgenrood tot avondzon sloofden deze lieden zich af,
opdat daardoor in de nooddruft van allen kon worden voorzien. Tegenover hen stond
een kleine groep intellectueelen, welke zich strengelijk van lichamelijke inspanning
onthield. Zij waren de bestuurders der gemeenschap. Bij hen vergeleken waren de
‘kleine luyden’ door opvoeding en vroegere leefwijze als minderwaardigen te
beschouwen, en naar dien maatstaf werden ook te Wieuwerd de verhoudingen
geregeld. Nimmer is eene groep van menschen meer autocratisch bestuurd dan in
deze kolonie welke algeheele verbroedering als van de daken verkondigde. Niet
alleen dat nauwlettend toezicht werd uitgeoefend op spijs en kleeding, ook de
gezinsvrijheid was zeer beperkt. De kamers mochten niet worden afgesloten, herders
en opzieners behielden zich te allen tijde de vrijheid voor ongevraagd binnen te
kunnen treden. Aan de gemeenschappelijke tafels, waar men zich dagelijks van spijs
en drank voorzag, werd eene fluisterende opmerking reeds als overtreding beschouwd
en met boetedoening gestraft. Nimmer spijzigden de leiders - vrouwen evenmin als
mannen - zich aan de tafel der geringeren; strenge afscheiding werd steeds zorgvuldig
in acht genomen en geëerbiedigd.
Op den duur zou eene dergelijke uitoefening van geestelijk overwicht, loodzwaar
drukkend op elk die niet gerekend werd tot de ‘sprekende’ broeders en zusters te
behooren, - waarvan het getal zeer beperkt was - waarschijnlijk tot ontbinding der
gemeenschap hebben geleid. Zij werd door bijkomende omstandigheden verhaast.
De eigenaardige opvatting omtrent het wezen der tucht, de kloosterachtige afzondering
en zekere bezwaren welke op deze huishoudelijke en onderlinge gemeenschap allengs
een sterken druk uitoefenden - met opzet onthoud ik mij van nadere aanduiding hield velen terug zich met der woon op Walta-slot te vestigen. De kinderen der
Labadisten leden bijna zonder uitzondering aan rachitis, wat gerustelijk
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mag worden geweten aan de tegennatuurlijke leefwijze, waaraan deze arme kleinen
waren onderworpen. Vandaar, dat het aantal inwonenden altijd betrekkelijk klein is
gebleven. Daar kwam dan nog bij, dat overgang naar en aansluiting bij de Gemeente
slechts aan dezulken werd mogelijk gemaakt, die de kenmerken vertoonden van
beproefde geloovigen, die door handel en wandel uitwezen alle gemeenschap met
wereldlingen en onwaardigen te hebben verbroken. Zoo vorderde opname eene groote
mate van zelfverloochening. Alle openbare geloofsbelijders werden strengelijk
geweerd, hoe braaf en deugdzaam zij overigens ook mochten zijn. Wie de
begeerlijkheden der wereld niet voor altijd wenschte te ontvlieden werd de toegang
tot de nieuwe Gemeente geweigerd, welke, als eene van de openbare kerk
afgezonderde heilige gemeente van Christus, uit geene andere leden diende te bestaan
dan die in wandel en bevinding treffende bewijzen gaven dat zij uit God geboren
waren1).
De Huiskerk heeft zich te Wieuwerd langer dan eene halve eeuw staande kunnen
houden. Een begin van het einde was de opheffing van communaal bezit, waartoe
door den drang der omstandigheden geprest, ten leste schoorvoetend werd besloten.
En nu bleek treffend dat ook in dezen kring van afgezonderden met menschelijke
zelfzucht niet voor goed was afgerekend. Zekerlijk, daar waren vromen, die met
smart de gemeenschap der heiligen zagen verbroken, maar er werden er ook gevonden,
die gaarne nog langer te Wieuwerd hadden vertoefd ter wille van den overvloed dien
zij vroeger zoo niet hadden gekend2). Wat zal men tot deze dingen zeggen? Wie de
geschiedenis der Huiskerk onbevooroordeeld overweegt, wordt door den gang der
gebeurtenissen op Walta-slot versterkt in het denkbeeld, dat met het onvolmaakte,
den mensch en de menschenwereld ten allen tijde en onder alle omstandigheden
aanklevend, rekening behoort gehouden, trots alle pogingen welke deze uitingen
onschadelijk trachten te

1) Dr. G.D.J. S c h o t e l , Anna Maria van Schurman, 189.
2) H v a n B e r k u m , De Labadie en de Labadisten, II, 158, 159.
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maken. En zoo blijft zij een waarschuwend voorbeeld voor hen die wanen, dat door
afzondering en afscheiding aan ideale opvattingen voldoening kan worden gegeven.
Men moge de menschelijke natuur geweld aandoen vroeg of spade nadert de stonde
waarin het besef ontwaakt, dat de strijd vergeefs werd gestreden, dat aan willen en
kunnen grenzen gesteld zijn, welke men nimmer straffeloos overschrijdt.
In 1734 werd de laatste band losgemaakt welke de kleine kudde te Wieuwerd nog
steeds bijeenhield. Na den dood van Yv o n (1707) verstrooide zich de gemeente
naar alle deelen van het Gemeenebest, slechts enkelen achterlatend die de herinnering
aan dagen van weleer levendig hielden. Want T h o m a s S e r v a a s z . en C o e n r a a d
B o s m a n , op wien de leiding was overgegaan, waren geene geordende geestelijken
en achtten zich mitsdien onbevoegd de sacramenten aan anderen uit te deelen. De
organisatie was geheel verbroken en toen laatstgenoemde, nadat S e r v a a s z . was
weggenomen, zich met der woon te Leeuwarden vestigde, gingen ook de laatste
Labadisten heen. Allen - en dit is wel een zeer opmerkelijk feit - allen keerden tot
de Kerk terug en deze stiet de afgedwaalden geenszins van zich, maar ontfermde
zich over hare kinderen, die te kwader ure waren heengegaan, heengegaan toen
blijven plicht ware geweest, opdat erger mocht worden voorkomen.
In het bovenstaande heb ik getracht een onpartijdig oordeel te vellen omtrent veel
wat voeling hield en houdt met separatistische uitingen van weleer. En ik herhaal
het voor het lest: wat eenmaal te Wieuwerd werd geleerd en aangeprezen, wat destijds
gemeen goed bleek van ettelijke duizenden heeft ook voor het nageslacht eigenaardige
bekoorlijkheid geenszins verloren. Nog altijd werkt de geest van D e L a b a d i e
onder ons, en meer dan menigeen bevroedt is zij een ernstig beletsel voor geestelijken
bloei en toenemenden wasdom in niet weinige gemeenten. En dan, het raakt niet en
smaakt niet en roert niet aan, het mijden
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van wereldsch verkeer wordt in onze dagen bedektelijk niet minder aangemoedigd
dan in tijden van voorheen, al erken ik dat dergelijk streven niet immer aan eenerlei
inzicht is toe te schrijven. Ik zou er aan kunnen toevoegen, dat het chiliasme, door
D e L a b a d i e in Le héraut du grand roi Jesus met klem verdedigd, door zijne
volgelingen nader aangeduid, al mede een erfelijk denkbeeld blijkt, dat, hoezeer
gansch onschadelijk, tot geen prijs wordt losgelaten. Zekerlijk zal men in Friesland
en Groningen aan meergenoemde opvattingen wel de grootste levensvatbaarheid
behooren toe te kennen, maar elders - b.v. op de Veluwe - wordt hare uitwerking al
evenmin gemist. En voorts zijn het de zoogenaamde ‘villes mortes’ aan de Zuiderzee,
waar gewisselijk in afzienbaren tijd op afneming van Labadistische gevoelens
geenszins kan worden gerekend.
Wie dit alles aandachtig overweegt, zal wellicht tot de gevolgtrekking kunnen
komen, dat aan eene bescheidene poging om op deze beteekenende aangelegenheid
de aandacht te mogen vestigen eenige, zij het dan ook geringe, waarde mag worden
toegekend.
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Winternevel
Door U.E.V.
Buiten, waar ik het geheim
Van den overnachtschen rijm,
Nog verborgen in den mist,
Op de blanke takken wist,
Half onthuld en half verborgen,
Liep ik in den stillen morgen,
Waar de zonne, rond en bleek,
Wel een zilvren munt geleek,
Die daar, door een god verloren,
Aan de lucht was vastgevroren,
En omfloerst door dichten damp,
Dien verlichtte als een lamp.
Zon, hoe houdt gij u verholen?
Reeds in nevelen verscholen,
Weet gij dezen bleek opalen
Damp met lichtglans te doorstralen,
Dat het wit berijpt geboomt
Daar, als duister, tegenkoomt,
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En gij maakt het grijs gewelf
Blanker dan de blankheid zelf;
Kwaamt gij dan den nevel breken,
Ach, zóó schoon, niet uit te spreken,
Werd dit kleurenschuw kristal
Onder uwen stralenval....
Heeft het hakhout voor de koude
Nog zijn dorre blad behouden?
Alle bladerkens der eiken
En der beuken kregen rijke
Franje aan hun schamel kleed,
Of een tooverfee, hun peet,
Dit met haren staf geraakt
En tot feestkleed had gemaakt.
Alle halmen schenen zwaarden
Door de kartelige baarden
Van den rafeligen rijm,
Die met kristallijn gevlijm
Aan de twijgen was geschoten
En de boomen hield besloten
In een tooverfijnen tooi,
Zeer onwezenlijk, maar mooi.
Blanke boomen met de vage,
Donkre stammen kwamen dagen
Uit den nevel, waar ik liep,
Of mijn oog ze uit nevel schiep.
En ik vroeg mij onder 't loopen,
Of ik liep met d'oogen open
Of het al geen sprookje was?....
Boompjes van gespoten glas
Zag ik staan en blank koralen
Wouden als ik in verhalen
Van het onderzeesch geboomt
Mij, al peinzend, had gedroomd....
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Zon dan, kom een ander maal
Met uw fonkelend gestraal
Boven door den mist omlaag:
Laat de wereld wit vandaag.
Grijp niet met het diepe blauw
Der ontfloerste lucht in 't grauw
Van dit fijn gesponnen wonder.
Grijs van boven en van onder:
Laat uit overzijdsche streken
Wind noch zon den toover breken.
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Onze leestafel.
Dr. G.A. v a n d e n B e r g h v a n E y s i n g a . Rust een weinig! Met een
inleiding en bijdrage van Prof. G.J.P. J. B o l l a n d . - Amsterdam P.N.
v a n K a m p e n & Z.
Deze preekbundel, waarvan de inleider hoopt dat ‘naar aanleiding van leerredenen
gelijk de onderhavige, rechtzinnigen en vrijzinnigen elkander beter leerden verstaan’
zal wel dit resultaat niet bereiken. Rechtzinnigen kunnen zich niet in een ‘stichtelijke
beeldspraak’ voegen, waarbij èn heilsfeiten èn dogmatische vastheid verdampen;
vrijzinnigen laten zich moeilijk zooveel in hun oog verouderde terminologie
opdisschen. 't Zou anders glorieus zijn: een verzoening van orthodoxen en modernen
onder leiding van den predikant van O s s en grootmeester B o l l a n d die er zijn
zegen op geeft. Dat zou waarlijk wezen om het uitroepteeken te zetten, dat nu op
den titel wat zonderling staat.
De allegoriseerende methode en den hyperspiritualistischen inhoud dezer preeken
behoef ik niet te kenschetsen: 't een en ander is allerminst nieuw, en geheel ten
onrechte meent men hierbij zich in de lijn van 't Johannes-evangelie te bewegen.
Wel wil ik evenwel schrijver en inleider (die bogen mag op ‘een nogal bekende
waarheidsliefde’) even in bescherming nemen tegen de veel gehoorde aanklacht van
met bedriegelijke woorden te goochelen. Ik voor mij acht niet dat 't bijbelsch
spraakgebruik waarvan zij zich bedienen past op den philosophischen inhoud dien
zij meedeelen. Maar zelf zijn zij daarvan in gemoede overtuigd. Zoo verdienen zij
volstrekt niet blaam of verdenking, deswege op hen geworpen.
l.S.
D a n t e A l i g h i e r i . De goddelijke komedie. I. de Hel. II. de
Louteringsberg. Vertaald en van verklarende noten voorzien door J.K.
R e n s b u r g . Amsterdam. - Vennootschap Letteren en Kunst.
Tegenover een zoo zorgvuldig voorbereiden en zoo omvangrijken arbeid als de hier
boven aangeduide D a n t e -vertaling met hare doorwrochte aanteekeningen, is het
niet ongepast, indien we
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onze korte bespreking inleiden met de opmerking dat de strekking eener
leestafelaankondiging voornamelijk is, de aandacht op het aangekondigde werk te
vestigen en het in algemeene trekken te karakterizeeren; niet eene diepingaande en
door bewijsplaatsen gestaafde, kritische recensie te geven, zooals de aard van dit
zeer belangrijke werk op zich zelf, zoowel om zijne strekking als om zijne uitvoering,
zou vereischen.
Het spreekt van zelf dat de vraag, of het gewenscht is klassieke vreemde poëzie
in het Nederlandsch te vertalen, onmogelijk - zoo algemeen gesteld - met één ‘ja’ of
‘neen’ kan worden afgedaan. Voor lyriek en drama, voor epos en leerdicht zal het
antwoord verschillend zijn, en het kan niet uitsluitend afhangen van de mindere of
meerdere moeilijkheid der overzetting, of van het eenigermate toevallige feit dat een
zeer begaafd poëet zich tot de vertolking voelt geroepen.
Maar er zijn werken waar deze vraag geene vraag meer is. De Ilias en de Odyssee,
de Aeneïs, Sophocles' Antigone, Dante's, Divina Commedia begeert ieder volk van
Europa in zijne eigene taal te bezitten, dat eischt hunne beteekenis in de geschiedenis
der beschaving.
Zoo is ook D a n t e bij herhaling en met zorg in het Hollandsch vertaald. Waartoe
dan deze nieuwe bewerking? - Men zal dunkt mij, in het met groote piëteit
ondernomen werk van den heer R e n s b u r g niet lang kunnen lezen zonder daarop
het antwoord te vinden. Hoe talrijk de D a n t e -overzettingen ook mogen zijn, de
vertaling waarmede de toewijding van den heer R e n s b u r g de D a n t e -literatuur
ten onzent thans verrijkt, komt ééne bepaalde klasse Dantelezers bijzonder ten goede.
Ik stel mij voor, dat er in hoofdzaak drie soorten van Dantelezers zijn. Vooreerst
- een zeer kleine minderheid - diegenen, die in kennis met den vertolker op ééne lijn
staan. Zij begrijpen ook zonder toelichting èn de taal èn den inhoud der Commedia,
en de lectuur eener overzetting heeft voor hen slechts de beteekenis van een nagalm
der poëzie, in het oorspronkelijke ten volle genoten. Soms - niet zoo heel dikwijls opent zij hun oog voor schoonheden die hun in het origineele werk waren ontgaan.
Aan den anderen kant staan zij, die het oorspronkelijke niet kunnen lezen.
Tegenover dezulken is de taak van een Dante-vertolker te moeielijker naarmate hij
het nauwer neemt met de piëteit. Wie in den bouw der Danteske terzinen, in de keuze
van het rijm, in het observeeren van het parallelisme der symboliek, kortom in
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het handhaven van geheel het middeleeuwsch karakter zijn geweten zoo stipt
gehoorzaamt als de heer R e n s b u r g , loopt gevaar voor deze klasse van lezers niet
zelden onverstaanbaar te worden.
Maar tusschen deze beide extremen staat de vrij talrijke schaar dergenen die wèl
Italiaansch lezen, dus ook het streng gebouwde maar niet duistere Italiaansch van
D a n t e wel kunnen verstaan, maar voor wie èn een gids in den verwarrenden stoet
van commentaren noodig is, èn een dichter, die, nazeggende in hunne eigene taal,
hetgeen zij niet zonder inspanning in het Italiaansch hebben verstaan, hun besef van
de aangrijpende schoonheid der Commedia door woordkeus en versvorm verhoogt.
Ik meen op grond van mijne lectuur der vertaling en van de vergelijking eeniger
zangen met het origineel te mogen verzekeren dat deze klasse van lezers rijk genot
kan putten uit R e n s b u r g 's arbeid. Immers deze bewerking is geboren uit een
voortdurend en koesterend herhalen van den grondtext, en zij wordt gedragen door
zorgvuldig naspeuren van hetgeen dient om den Dichter te doen begrijpen, zij geeft
door inleiding en systematische inhoudsopgaaf een zeer duidelijk begrip van den
streng schematischen bouw der Commedia en vergemakkelijkt alzoo in ieder opzicht
de genotvolle lezing van het origineel.
Wie in deze laatste woorden van lof tevens eenige reserve ten opzichte van de
Nederlandsche vertaling zelve ziet, verstaat mijne bedoeling niet verkeerd. De Heer
R e n s b u r g heeft zelf openhartig erkend dat zijn wensch, om aan den terzinenbouw
van D a n t e getrouw te blijven, hem, door de schaarschte van vrouwelijke rijmen in
onze taal, zeer in zijne vrijheid heeft belemmerd; hij zal het dus ons niet ten kwade
duiden, indien wij verklaren dat naar ons oordeel daardoor zijne taal niet zelden
gewrongen en gezocht is geworden. Ook zijn er, meen ik, grenzen die men bij de
klanknabootsing van het origineel niet straffeloos overschrijdt. Terwijl alzoo in Inf.
II. 58:
O ridderziel en zoon van Mantuanen,
Van wien de faam ter wereld nog blijft spreken
En spreken zal, tot d'aarde zelf zal tanen,

het rijmwoord van den laatsten regel op gelukkige wijze geinspireerd is door het
Italiaansch
e durera quanto il mondo lontana

verleidt diezelfde poging tot klanknabootsing den dichter enkele regels vroeger bij
de vertaling van vs. 57
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con angelica voce, in sua favella,

tot een slappe toevoeging aan het origineel:
met englenstem in hare taal van verre;

ja in 52
Io era tra color che son sospesi

schrijft hij zelfs:
Mij - in den kring der twijfelaars verloren

zonder twijfel een gevolg van den wensch om den klank van color - m.i. onnoodig
- in het Nederlandsch te laten doorklinken.
Het gelukkigst geslaagd is meestal de vertaling in de verhalende en beschrijvende
gedeelten, zooals o.a. de twee eerste zangen van den Louteringsberg, of de ontmoeting
met Paolo Malatesta en Francesca di Rimini. Als proeve van de wijze waarop vaak
in deze vertaling gestrengheid van navolging zich aan welluidendheid paart citeer
ik van deze laatste episode een tweetal stropen (Inf. V. 79):
‘O moede zielen’ - is mijn stem ontvloden
Omhoog, toen 't door den wind hun was gegeven,
‘Spreek tot ons, zoo geen Ander 't heeft verboden’.
Als duiven, door begeerte aangedreven,
Die naar 't zoet nest met strak gespannen slagen,
Gevoerd door liefde, door het luchtruim streven,
Zoo kwam dit tweetal door de schaar opdagen.

Ik mag deze aankondiging niet eindigen zonder eene korte opmerking over dat
gedeelte van den commentaar, dat toelichtingen aangaande de klassieke oudheid
geeft. Hier brengt de Heer R e n s b u r g aan zijn niet-deskundigen lezer onvoldoende
en derdehandsche wijsheid. Het is al vrij bedenkelijk, dat in een bij Inf. III. 112
geciteerd stuk uit Vergilius in acht regels vier fouten staan, dat Aeneas, geregeld
Aenaeas heet, Tarquinius (om het rijm) Tarquinus, zijn zoon Sextus Sentus, Claudius
Galenus - op zijn Fransch - Galienus, en Anazarbus (Dioscorides' geboorteplaats)
Anazabarbus. Maar juist waar het een dichtstuk als dat van Dante geldt, dat zóó sterk
den invloed der klassieke poëzie heeft gevoeld, is het bedenkelijker, indien Horatius
eenvoudig weg als ‘spotter’ wordt aangekondigd (ook in den text in een ietwat
comisch-klinkenden regel: ‘als spotter komt Horatius na hem spoeden’) of van Plato
slechts wordt meegedeeld dat hij ‘o.a. de emancipatie der vrouw
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verdedigde en eene antiek-socialistische utopie: “de Republiek” schreef’. Mij dunkt,
ten opzichte van dit alles, vooral ten opzichte van alles wat over Grieksche letterkunde
is gezegd, zou meerdere deskundige nauwkeurigheid gewenscht zijn geweest. Wellicht
hadde deze den Schrijver ook bewogen zijne aanteekening over Atlantis in de pen
te houden, of over Dante's verhouding tot Homerus iets anders te schrijven dan deze
vreemde woorden: ‘Dante is m.i. op zijn minst diens gelijke, en in ieder geval absoluut
genomen, zoo niet óók betrekkelijk naar de tijden waarin beiden leefden’.
Deze mijne opmerking betreft slechts een klein deel van den commentaar, en zij
vermindert dan ook maar in zeer geringe mate de dankbaarheid waarmede ik den
kostbaren arbeid dezer Dantebewerking uit de handen van den Heer R e n s b u r g
heb ontvangen.
K.K.
F r e d e r i k v a n E e d e n . Minnestral. W. Versluys. 1907.
‘Dit schouwspel is geschreven om vertoond te worden’ zegt v a n E e d e n in zijn
‘Voorwoord’, en uit hetgeen hij aan die mededeeling toevoegt blijkt, dat hij zich zulk
eene vertooning het liefst zou denken met muziekbegeleiding van die inderdaad zeer
melodieus geversifieerde inleidingen waardoor hij den toeschouwer voorbereidt op
hetgeen de afwisselende tafreelen van het drama zullen te zien geven. Wij, lezers,
ontvangen nu die inleidingen inplaats van de mise en scène en wij ontvangen ze
dankbaar, want de schildering van Hollands landschap en zeestrand daarin gegeven
is treffend en bezield van dichterlijke visie. Maar het schouwspel zelf, welks tafreelen
door de fijn gestileerde beschrijvingen worden ingeleid, heeft mij althans, bij
aandachtige lezing, eene teleurstelling gebracht die slechts voor een gering deel in
de bedoeling van den dichter kan hebben gelegen.
De opzet van dit spel is hoog doch de uitwerking is vlug bij het haastige af. Eerst
een ‘Prolog im Himmel’. Dante verkeert
- in de lichte sfeer,
het stille leven, dat bij 's lichaams val
ons overblijft als de gedragen toon
die nagolft van gesprongen snaar -

in samenspreking met B e a t r i c e ; hij gevoelt diep pijnigend verlangen om nog
eenmaal van den hemel uit te mogen getuigen op aarde
‘dat vreeslijker dan alle hellepijn
die dood der waan is die geen smarten voelt,’
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Biddend met B e a t r i c e smeekt hij den Allerhoogste om eenen liefdestraal. Zijn
gebed vindt verhooring: de stem van den Engel klinkt:
U wordt de macht gegeven van uit hier
werking te doen in 't menschelijk bewegen.
Gij moogt van hier die kinderhand bestieren
die over 't stroomen van den vloed beschikt.
Een knaap wordt u gewezen, dien gij zult
roepen en sterken met uw hemelsch woord
en wijzen tot den hoogen strijd.
Zijn naam
zal Minnestral zijn, volgens uw gebed.

De teleurstelling nu welke de vervulling dezer profetie den lezers brengt, is niet
gelegen in het feit, dat M i n n e s t r a l - een boerenzoon, die eigenlijk J o o s t heet
en ook wel kleine J o h a n n e s zou kunnen heeten - faalt in zijn missie, aan de
werkloozen geen brood brengt, de ‘handlangers van het kapitalisme’ niet verslaat en
het ploertig gezwets van de banale wereld niet doet verstommen, doch veeleer zelf
smadelijk wordt doodgeslagen door een van de sterkst getypeerde vertegenwoordigers
van het minwaardig menschensoort, dat hij zou onderwijzen hoe de mensch ‘zonder
vrees schoon en gelukkig’ kan worden Dat deze heilandsmissie van M i n n e s t r a l
in een smadelijken kruisweg eindigen zou, kan ons niet teleurstellen, want wie is er
die dit niet verwacht? Maar dat de door D a n t e aan dezen jongen profeet, dezen
barrevoetschen ‘reinen Thor’ geopenbaarde wijsheid niet ook aan ons - althans ten
deele! - wordt geopenbaard, dat is het wat ons teleurstelt. De ploerten van dit drama,
de P i e t R u b b e r s en J a n G u m m i s zijn in den burlesken trant die aan v a n
E e d e n 's comische lettervruchten eigen is geteekend, zijne volksmenschen vloeken
in het handigst rijm en zijn zoo plat als de ‘echtste’ realist wenschen kan - waarom
moet dan de lezer in het duister blijven omtrent deze hoofdvraag: wat het is dat
M i n n e s t r a l in den groot-kapitalist en ‘Kraftmensch’ Wa l t e r R o l l a n d zijnen
koning doet zien? Terstond als M i n n e s t r a l voor den Geldkoning staat, juicht hij:
Mijn koning! Mijn koning! ik heb hem herkend.
Hier is hij! Mijn koning! Mijn Heer,

en hij brengt hem de wijsheid die Lichtvader hem zelven had gebracht:
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Je moet de menschen leeren doen
vrij naar hun hart,
en het kwade en leelijke zal vervliegen
als dauwnevel voor morgenzon,

en deze woorden zijn wel op het eerste oogenblik voor Wa l t e r R o l l a n d te
duister; maar hij leert ze toch begrijpen en er een evangelie in zien; als in den nood
der werkeloosheid het volk tierend samenschoolt en moord schreeuwt tegen het
kapitalisme, dan staat hij - de koning der kapitalisten - de ergste en meest ijzig-bittere
volksverachter, op M i n n e s t r a l 's aandrang klaar om het volk ‘den weg uit den
modder en het moeras’ te wijzen.
Hoe? en krachtens welke hooge wijsheidsopenbaring van D a n t e 's incarnatie?
Men verneemt het niet. Wel zegt Wa l t e r R o l l a n d in zijne lange rede, door 't
hongerig volk met verrassend geduld aangehoord, o.a.:
Die knaap wijst voor mijn werken nieuwen kring
en ik vertrouw hem, dat hij zuiver wijst,
volgend een aandrang van onpeilbre herkomst.
En wat hij van mij vraagt is voor mijn krachten
een taak, verlokkend door zijn moeilijkheid.
'k Wil voor u doen, wat hij verzoekt - Waarom?
Omdat 't mij lust. - Omdat ik voel de neiging
die een goed springer voelt voor een hoog hek,
en een goed jager voor een moeilijk schot.
Deernis had 'k immer, - nu eerst voel 'k den drang
zonder welke alle daden ijdel zijn,
den drang die welt uit mijn natuurlijk wezen,
zoodat 'k mijn leven onvoltooid zou achten,
als 'k deze groote daad niet had gedaan.

Maar noch wat eigenlijk die ‘groote daad’ is, d.i. waarin de door R o l l a n d beloofde
volksredding zal bestaan, noch hoe ook maar ééne letter luidt van de reddende
waarheid die D a n t e aan zijnen beschermeling moet hebben ingefluisterd, vernemen
wij. ‘Ik wou’, zoo spreekt de Meester in den proloog:
Ik wou hun toeroepen, met een stem zoo sterk
als drong de zware kracht van alle woorden
die ik ooit neerschreef, in dit ééne saam:
Leeft groot, helpt God, weest schoon en weest heldhaftig,
Vreest smart noch hel, maar vreest den waan alleen.

Is het de bedoeling van v a n E e d e n geweest ons te toonen hoe zelfs zonnekinderen
als M i n n e s t r a l en kracht-koningen als
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Wa l t e r speelbal zijn van dien bovenal gevreesden Waan? Ik vermoed van niet;
doch juist daarom brengt mij het redenrijk en zelfbehaaglijk niets doen dezer helden
dubbele teleurstelling.
K.K.
Hamlet, treurspel van S h a k e s p e a r e , vertaling van J a c . v a n L o o y .
Amsterdam. S.L. v a n L o o y . 1907.
Eene Hamlet-vertaling op haar waarde te schatten door haar naarstig, regel voor
regel, met drie, vier andere ons bekende te vergelijken, is een geduldwerk dat niet
velen onzer zal kunnen bekoren. Maar naar B u r g e r s d i j k grijpen we toch van
zelf, als men eene nieuwe S h a k e s p e a r e -bewerking op onze tafel legt.
Vooral hier is daartoe aanleiding. In zekeren zin kunnen B u r g e r s d i j k en v a n
L o o y tijdgenooten heeten, en toch is er geen beter middel om te doen zien hoe in
de kwarteeuw, die hun beider arbeid scheidt, èn dichterlijk taalgebruik èn metrische
opvatting èn syntactische volgzaamheid ten onzent zijn veranderd, dan eene
vergelijking tusschen deze twee Hamlets. Sprekend zijn door hun onderscheid in taal
misschien het meest de proza-stukken: maar in eene aankondiging als deze past beter
een dichterlijk fragment. Men veroorlove mij één enkel uitvoerig citaat (I. 2):
O, that this too too solid flesh would melt,
Thaw, and resolve itself into a dew!
Or that the Everlasting had not fix'd
His canon 'gainst self-slaughter! O God! O God!
How weary, stale, flat and unprofitable
Seem to me all the uses of this world!
Fie on 't! O Fie! 't is an unweeded garden,
That grows to seed; things rank and gross in nature
Possess it merely. That it should come to this!
But two months dead! - Nay, not so much, not two:
So excellent a king; that was, to this,
Hyperion to a Satyr; so loving to my mother,
That he might not beteem the winds of heaven
Visit her face too roughly. Heaven and earth!
Must I remember! Why, she would hang on him,
As if increase of appetite had grown
By what it fed on: and yet, within a month, Let me not think on 't, - Frailty, thy name is woman! A little month; or ere those shoes were old
With which she follow'd my poor father's body,
Like Niobe, all tears; - why she, even she, -
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O God, a beast, that wants discourse of reason,
Would have mourn'd longer, - married with mine uncle,
My fathers brother; but no more like my father
Than I to Hercules: within a month;
Ere yet the salt of most unrighteous tears
Had left the flushing in her galled eyes,
She married: - O, most wicked speed, to post
With such dexterity to incestuous sheets!
It is not, nor it cannot come to good;
But break, my heart, - for I must hold my tongue.

Deze verzen had B u r g e r s d i j k , naar zijnen aard gehoorzamend aan de traditie
der Hollandsche jamben-metriek, zoowel als aan het meer gekuischte woordgebruik
van het oudere literaire Nederlandsch, aldus vertaald:
O, dat dit al te vaste vleesch versmolt,
Vervloeide en tot een dauw verging! Of dat
Nooit de Eeuw'ge zijn onwrikbaar hoog gebod
Gericht had tegen zelfmoord! O God, O God!
Hoe voos, vermoeiend, laag en troosteloos
Komt mij al 't woelen dezer wereld voor!
'k Verfoei, verfoei haar! Ze is een woeste hof,
Die in het zaad schiet; geil, afschuwlijk onkruid
Neemt ieder plekjen in. Moest het zoover komen?
Twee maand pas dood! - Neen, niet zoo lang, niet twee:
En zulk een treff'lijk koning! Nevens dezen
Een zongod bij een sater; zoo teeder voor mijn moeder,
Dat hij niet toeliet, dat des hemels adem
Te ruw haar in 't gelaat blies. Aarde en hemel!
Moet ik 't herdenken? Wat, hing zij niet hem aan,
Alsof door de bevrediging 't verlangen
Te groeien scheen; en toch, niet eens een maand, Weg die gedachten! - zwakheid, uw naam is vrouw; Een korte maand; eer 't schoeisel was veroud,
Waarop zij 't lijk mijns armen vaders volgde,
Betraand als Niobe; - nam zij, ja zij, O God, een beest, een reed'loos beest had langer
Dan zij getreurd! - tot gâ mijn oom, den broeder
Mijns vaders, maar niet meer op hem gelijkend,
Dan ik op Hercules; niet eens een maand;
Eer 't zilt van die aartssnoode tranen afliet
Haar krank gewreven oogen rood te kleuren,
Was zij gehuwd. - O allersnoodste drift,
Die zoo zich haast tot een bloedschendig bed!
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Het is niet, en het wordt ook nimmer goed;
Doch breek, mijn hart, want zwijgen moet mijn mond.

Zonder twijfel heeft v a n L o o y deze vertaling gekend en ten deele gewaardeerd;
maar - daargelaten de pogingen om het Engelsch nog nader te treden dan door
B u r g e r s d i j k was gedaan - hij wijzigt haar en zet haar om in een nieuw vrijer
Nederlandsch:
O, dat dit te te vaste vleesch wou smelten,
Dooien en zich ontbinden in een dauw;
O, dat niet de Allerhoogste zijn gebod
Gesteld had tegen zelfmoord. O God! God!
Hoe muf, langwijlig, plat en noodeloos
Schijnt al dat drijven van de wereld mij!
Foei er over! Foei! 't Is een vervuilde tuin,
Die schoot in het zaad; geile en grove dingen
Woekren hem vol. Dat het daartoe moest komen!
Twee maanden dood; - neen, zooveel niet, geen twee!
Zoo'n pracht van 'n koning; hij die was bij dezen
'n Apollo bij 'n sater; zoo teer voor mijn moeder,
Niet duldend zelfs, dat maar de wind des hemels
Te ruw haar wangen strookte. Heeml en aarde!
Moet ik herinren? Wel, ze kon aan 'm hangen
Of groeide haar verlangen aan tot honger,
Door wat haar voedde. Toch, al binnen 'n maand, Niet denken 'r aan - zwakheid, uw naam is vrouw! Een kleine maand; eer zelfs de schoenen sleten
Waarin zij volgde, 'n Niobé, enkel tranen,
De baar mijns vaders; waarom zij, juist zij! O God! een beest, dat geen verstand gebruikt,
Gerouwd had langer; - gehuwd met mijn oom,
Mijns vaders broer, maar niet meer op hem lijkend
Dan ik op Hercules; binnen een maand,
Eer nog het zilt van ongerechtige tranen
Verdroogde op 't rood van haar gewreven oogen,
Zij trouwde: - o godvergeten spoed, te rennen
Met zulk een haasten naar bloed-schennige lakens.
Het is niet goed en het wordt nimmer goed.
Breek maar mijn hart, ik moet mijn mond weêr houden.

Ieder lezer zal op verschillende wijze van deze beide vertalingen het debet en credit
opmaken. Maar ook zij, die - gelijk ik - na herhaalde vergelijking v a n L o o y 's
overzetting rijker, levendiger, en dichterlijker, doch B u r g e r d i j k s arbeid getrouwer
en strenger oordeelen, zullen allicht blijven vragen, of in v a n L o o y 's streven om
in syntactischen bouw en metriek der Hollandsche poëzie ver-
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nieuwing te brengen alles even gelukkig is. Kan men in het Hollandsch op even
groote schaal stomme klinkers elideeren als in 't Engelsch? Mag men jambische
verzen schrijven als dit (I.I.)
tuk voor kost en spijs op ieder waagstuk?

heeft een dichter het recht de woorden ‘shrill-sounding throat’ (van den haan) door
een klankassociatie met Cante-cleer te vertalen in ‘kant-en-klare keel?’ kan hij, op
welluidendheidsgronden, droom vrouwelijk, groet vrouwelijk, kroon manlijk maken?
Is het juist gezien ‘the sensible and true avouch of mine own eyes’ weer te te geven
door ‘d'aandoenelijke waarheid van mijn eigene oogen?’
Dit zijn enkele van de vele vragen die bij het begin der eerste acte bij mij zijn
gerezen. Ik wensch hun aantal niet te vermeerderen met mijne kantteekeningen op
de volgende bedrijven. Want v a n L o o y 's vertaling is een machtig en manlijk
kunstenaarswerk, dat ons aangrijpt en boeit, en mijne aanmerkingen hebben eigenlijk
alle (voor zoover ze niet kleine bezwaren tegen de juistheid der vertaling betreffen)
betrekking op dat ééne vraagstuk: Waar liggen de grenzen van des dichters
persoonlijke vrijheid in het wijzigen van woordgebruik en zinschikking, in
taalherschepping en vernieuwing der verskunst?
K.K.
Verzen van S a m u e l v a n L o e n . Rotterdam, M e i n d e r t
B o o g a e r d t J r . 1907.
Ik moet met de bekentenis beginnen, dat van de vijf-en-veertig gedichten meerendeels sonnetten - in dezen bundel vereenigd, mij persoonlijk geen enkel heeft
getroffen door nieuwheid of individualiteit, zooals de verklaring van het eerste lied
deed verwachten. Niet zonder fierheid toch heet het daar:
Zoo klink mijn lied, in eenvoudvolle pracht
En laat uw woorden vreemd zijn en toch schoon,
Zooals een graanveld neigend naar den nacht.
Ik wil mijn leven en mijn liefde zeggen,
En ied're ziel trilt van een eigen toon;
Ik laat mij door geen school aan banden leggen.

De vrije oorspronkelijkheid, na zulk eene verklaring verwacht, brengen de verzen
niet - ook geene woorden van de ‘vreemde schoonheid,’ die een ‘graanveld neigend
naar den nacht’ voor den dichter bezit. Toch hebben de liederen - in den vorm niet
vrij van zekeren schoolschen snit en conventionneele beeldspraak - wel eigene
beteekenis. Zij geven uiting aan eene in onzen tijd
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niet zeldzame vereeniging van zinlijkheid en depressie. De zinlijkheid - want voor
eigenlijke liefde is deze erotiek èn te sensueel en bij wijlen, te ‘pervers’ - is oorzaak
dat de dichter bijna steeds alles om zich heen, de natuur en het leven, vervuld ziet
van de vizioenen zijner begeerte:
Veel duisternis lag langs de lauwe landen,
En kuste fulpen met de(n) wulpsche(n) mond
Zachtkens goênacht de bloemen, droog van 't branden
In zon, vanaf den vroegen uchtendstond;

En de depressie? Is zij niet van zulk eene weekheid als uit deze verzen spreekt de
natuurlijke gezellin?
Heel veel verdriet is over mij gegleden,
Als stormennachten over wolkenzee,
Waarin het wanhoopsduistrend wereldwee
Van duizend lieden smorend werd volstreden.

De vijf-en-veertig liederen van den heer v a n L o e n geven ons in de diepte, in den
ernst van zijn ‘verdriet’ niet veel inzicht; maar toch wel zooveel dat wij de hoop
durven uitspreken, dat ernstiger leed dan het ondervondene hem genezen zal van de
matheid die spreekt uit den zeer conventionneelen tweeden quatrain van dit sonnet:
Te véél verdriet is over mij gegleden,
Eer mij gewerd die eeuwig effen vree,
Die zich niet uit in klagende gebeden...
Ik buig voor 't leven, traanloos en gedwee.

Het is in 't algemeen onhoffelijk, twijfel te koesteren aangaande de echtheid van
dichtersmart. Hier echter waag ik dien twijfel uit te spreken, omdat ik overtuigd ben
dat de heer v a n L o e n , dien het m.i. aan dichteraanleg niet ontbreekt, treffender
poëzie zal kunnen geven wanneer zijn gemoedservaring zelve dieper en meer echter
wordt.
K.K.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende
boekwerken:
De Bijbel voor kinderen naverteld door N e l l i e 19 en 20e afl. (slot) -Rotterdam.
Masereeuw & Bouten.
Dr. J.J.P. Va l e t o n Jr. Het Oude Testament in het licht van wetenschappelijk
onderzoek. Baarn. - Hollandia Drukkerij.
Levensvragen No. 1 en 2. Dr. J.G. B o e k e n o o g e n . Doelmatigheid of
ondoelmatigheid in de levende Natuur.
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Kerk en Seote No. XLV. L. Wa g e n a a r . Het Jodendom. Baarn. - Hollandia
Drukkerij.
Prof. G.F. W r i g h t . Wetenschappelijke bijdragen tot bevestiging der
oud-testamentische geschiedenis. Vertaald door C. O r a n j e . Met een voorrede
van Dr. A. K u y p e r . Afl. I en II. - Rotterdam. D.A. D a a m e n 1907.
Revue voor Internationalisme, I, 2. Amsterdam-Leipzig. M a a s e n Va n
S u c h t e l e n , 1907.
Dr. M.H.J. S c h o e n m a e k e r s . Het geloof van den nieuwen mensch. Baarn
- Hollandia Drukkerij.
Kerk en Secte. No. XV. Dr. E.F. K r u i j f . Het Anglo Katholicisme. Baarn. Hollandia Drukkerij.
G.H. v a n S e n d e n . De beteekenis der mystieken voor onzen tijd. Voordracht.
- Utrecht. P. d e n B o e r 1907.
Dr. G. S m i t . Bijbel en legende bij den arabischen schrijver J a ' q u b i 9e e.n.
Chr. Leiden. Brill 1907.
Publications of Cornell University. Studies from the Department of Neurology.
New York City. 1907.
Dr. B.C. G o u d s m i t en C.P.F. t e r K u i l e . De Man en de Vrouw in hunne
onderlinge verhouding en in betrekking tot de hedendaagsche maatschappiJ.H.
M e u l e n h o f f . Amsterdam.
Kerk en Secte. M. M o o y . Bond van Vrije Evangelische gemeenten. Baarn. Hollandia Drukkerij 1907.
J o M. P r o o t . Het Raadsel der Zuidpool. W i l h e l m B ö l s o h e . De Zegepraal
van het Leven, vert. W. B u e k e r s . Uitgegeven voor ‘Kosmos’, Vereeniging
van Natuurvrienden. J.C. D a l m e i j e r . Amsterdam.
J u l i u s Ve r w e r . De Crisis en de Goudmunt. Politiek der Nederlandsche
Bank. ‘'t Kasteel van Aemstel’ Amsterdam.
W.R. B i s s c h o p . L.L.D. - Modern Roman Dutch Law. Inaugural Lecture. The Hague, M a r t . N i j h o f f , 1908.
A l l a r d P i e r s o n . Uit de verspreide geschriften 1860-1865. Derde reeks II.
- 's Gravenhage, M a r t . N i j h o f f 1907.
Dr. J. v a n L e e u w e n . De wereldbeschouwing der sociaal-democratie. Rotterdam, Uitg. MiJ.H.A. Wa k k e r en C o . , 1908.
G a b r i e l e R e u t e r . Het huwelijkavraagstuk. (Levensvragen II. 7). Baarn,
Hollandia Drukkerij 1908.
M i l i c e n t W. S h i n n . Ruth's eerste levensjaar, vert. door F.J. v.d. M o l e n .
- Amsterdam, W. Ve r s l u y s 1907.
Uit het Leven van M a r k Tw a i n . (Autobiographie) vert. door J. d e H o o p
S c h e f f e r . - Haarlem, V i n c e n t L o o s j e s 1907.
Dr. P. P l o s s en dr. M a x B a r t e l s . De Vrouw, afl. 1. - C r a f t en C o .
Amsterdam.
E m i l R e i c h . Succes in het leven. Naar het Amerikaansch door H.S.M.v.
W i c k e v o o r t C r o m m e l i n . - Haarlem, V i n c e n t L o o s j e s , 1907.
Pro en Contra. Neutraal Onderwijs. Pro. Th.H. K e t e l a a r . Lid van de Tweede
Kamer der Staten Generaal. Contra. J.B. D u B u y . Predikant te Borne. Baarn.
Hollandia-Drukkerij, 1908.
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Lotus-Serie. No. 1. In den Voorhof door een Leerling. No. 2. Een Heilig Leerstuk
door een Leerling. Baarn. Hollandia Drukkerij, 1908.
Gedenkboek. Dr. H o e d e m a k e r . Leiden. D e V l i e g e r , 1908.
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[Derde deel]
Ida Westerman
Door Gerard van Eckeren.
IV.
Lederen Woensdagavond, met de post van half acht, kwam zijn brief. Daarmee
zonderde zij zich af in een hoekje van de huiskamer, of soms ook, als ze erg behoefte
aan zijn woorden had, zijn stem die uit de regels tot haar sprak, sloop ze er mee naar
boven, naar haar slaapkamertje, waar ze bij een kaars zijn letters ontcijferde. Meestal
schreef hij maar kort: hij had weinig tijd voor lange epistels, zei hij steeds. Maar wat
hij schreef was zoo lief, vol teêre woordjes, in een juublend terugherinneren de uren
van hun samenzijn dien afgeloopen Zondag, een hunkrend verlangen naar den Zondag
die komen ging. Ook schreef hij bijna steeds over hun toekomstig leven, nog maar
enkele maanden en dan... Hoe gezellig en knus zouden zij hun dagen inrichten, wat
heerlijke wandelingen zouden zij doen langs de Maas of naar Hilligersberg of
Overschie. O, al was Rotterdam dan een stad en al mochten de menschen nog zoo
zeggen, dat het er zwart en vies en rommelig was - hij was in dien korten tijd al gaan
houden van Rotterdam.
Daarover kon hij, in zijn enkele wat uitvoeriger brieven, dan uitweiden: hoe hij
graag langs de Boompjes liep, tus-
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schen de bedrijvigheid van handel en scheepvaart. Handel, dat was iets prachtigs, eigenlijk geloofde hij dat hij geboren handelsman was. Als hij ging langs die enorme
koopmanshuizen, die reusachtige stapelplaatsen zag en naging van hoeveel energie
en volharding dat alles getuigde - dan beving hem een eerbied voor het Leven, voor
den Mensch, die dat alles had kunnen tot stand brengen. Sommige menschen, zelfs
geleerden, waren er altijd op uit den mensch neêr te drukken tot de natuur, tot het in
den grond feitelijk redelooze en toevallige. Hij voor zich vond dat dwaas en misdadig;
niet den mensch neêr te drukken naar de natuur, maar de natuur op te heffen tot den
mensch, dien ‘heer der schepping’ (o, de schrijver van het Oude Testament, die ons
vertelt hoe God aan Adam macht gaf over alle plant en dier, om die te beheerschen
- die schrijver wist het wel!) - dát moest ons doel worden; in alles opklimming,
‘evolutie’ te zien, een ontwikkeling die ook in den mensch haar eindpunt zeker nog
wel niet bereikt zou hebben, - dit was de voorwaarde voor iederen vooruitgang.
Rotterdam was de stad die dit alles hem geleerd had. O, de Maas, de Maas, die
moest zij kennen! Dikwijls tusschen de kantooruren ging hij naar de Maasbrug en
zag uit over 't water, dat glansde en schitterde in 't zonnelicht. In die wijdheid van
water en lucht te staren - dat staalde je spieren, dat maakte je tot blijde, gezonde
menschen: ‘natuur-menschen’, van wie kracht tot daden uitging. En aan Daden heeft
onze tijd behoefte, I d a . O, er is zoo ontzaggelijk veel te doen op de wereld, er is
zooveel ellende die gelenigd, zooveel misbruiken en onrecht die den kop in gedrukt
moeten worden...
Zoo kon hij schrijven, de enkele malen dat zijn brieven wat uitvoeriger waren,
zich niet bepaalden tot wat lieve naampjes en verzuchtingen van verlangen naar hun
eerstvolgend samenzijn. Die langere brieven vooral las I d a dikwijls over, telkens
maar weêr, zoodra de huiselijke bezigheden haar oogenblikjes lieten van vrijheid en
onbespiedheid. Ze las ze heel langzaam, trachtend den zin zijner

Onze Eeuw. Jaargang 8

3
woorden in aandachtigheid te proeven, bewust als zij zich was, hoe J o nu, in dezen
brief, wat had losgelaten van zijn diepste zijn, de geheimzinnige onbekendheid van
zijn ziel, die zij liefhad en die zij doorgronden wilde, zoo vaak vurig had gewenscht
te kunnen ontraadselen, te kunnen ontdoen van die onzichtbare sluiers, die haar
beangstten, hem van haar vervreemdden, het gevoel haar soms gaven, als was hunne
liefde niet meer zoo geheel en ongeschonden als voorheen.
Daar had ze zijn brief en daarin stond de verklaring van wat zij niet begreep; die
brief was zijn ziel; liet ze hem dan lezen, heel aandachtig woord voor woord lezen,
telkens maar weer, dan zou zijn ziel haar daaruit tegen komen, dan zouden zij geheel
één, geheel gelukkig kunnen zijn.
En zij las en zij begreep ook wel en toch begreep zij ook weer niet; het scheen
haar alsof er achter den zin zijner woorden, dien zij begreep, nog een dieper zin
school, dien zij niet grijpen kon; waar zij, intuïtief, iets van vermoedde, juist zóóveel
dat zij een gevoel van leegte, van onbevredigdheid in zich bewust werd. Neen, het
voldeed haar niet. Zij begreep, dat J o graag langs de Maas wandelde en naar het
water en de lucht keek, maar toch... Zij zou dat alles zoo ánders geschreven hebben;
als zij bij de zee stond of tusschen de weilanden wandelde, dan voelde zij zich zoo
dankbaar jegens God, die dit alles zoo mooi gemaakt had, dat ze vaak wel kon
schreien. J o schreef dat alles zoo anders, maar hij geloofde dan ook niet meer aan
God... hoe kon dan voor hem de wereld nog mooi en goed zijn; hoe kon hij nog
opgewekt schrijven als hij deed van vooruitgang, ontwikkeling, van de heerlijke
roeping die de mensch op aarde te vervullen had?
Neen, zij begreep niet.

V.
't Was op een grauwen Zondag-middag, einde Februari, dat zij, als vanouds, een
wandeling deden naar de zee.
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Dien morgen, in de kerk, had I d a haast niet kunnen luisteren door een zenuwachtige
gejaagdheid, die haar bemeesterd had na haar besluit van nu, dezen middag, met J o
te spreken, een eind te maken aan de kwellingen waarmede de gedachte haar vervulde,
dat ze van J o 's leven zoo weinig nog afwist, zoo weinig wist van dien donkeren tijd
hunner scheiding vooral, waarin hij zich toch eenzaam en ongelukkig moest hebben
gevoeld. Hoe dikwijls al niet had het op haar lippen gelegen er over te beginnen,
maar haar schuchterheid, een angst ook, het pijnlijk onderwerp aan te roeren, had
haar tot nu toe steeds doen zwijgen. Toch aarzelde zij ook nu nog, dat zij naast hem
voortging op den stillen zeeweg onder de zwart-hooge, bladerlooze boomen, waar
af en toe een enkele wandelaar of fietsganger hen voorbij kwam. Zij wist niet goed,
hoe te beginnen.
Eindelijk waagde zij schuchter: ‘J o ...’
Hij greep haar vingers en kneep die in de zijne. ‘Lieveling...’
Maar zij maakte haar hand zachtjes los. ‘Pas op J o ... die menschen...’
‘Mogen die niet zien dat wij gelukkig zijn?’ vroeg hij schertsend.
Waarom begreep hij nu niet dat zij iets ernstigs met hem te bespreken had?
Toch bleef ze nog even zwijgen, in de war gebracht. Tot ze eindelijk opnieuw
begon: ‘J o ... wil je me niet eens wat vertellen van... je weet wel... van al dien tijd
dat wij niet samen zijn geweest? Ik weet nog zoo weinig van je, - je spreekt zoo
weinig over jezelf en ik wou toch zoo graag...’
Zij bleef zwijgen en hij zag haar aan, trachtte weer haar vingers te grijpen.
‘Wat wou je graag, kindje?’ vroeg hij.
‘Je begrijpen J o ... je gedachten, zie je... alles wat je gedaan en gelezen hebt. Ik
ben zoo dom en ik wou zoo graag later in alles met je meeleven’...
Hij lachte even bitter.
‘Met me meeleven, weten wat ik gelezen heb!... dat
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zou heusch niet tot je geluk dienen kind. Weet je wel dat daar je zielsrust mee gemoeid
zou zijn?’
Zij dacht even na. Toen zeide zij, droef: ‘Ik geloof toch niet, dat een vrouw ooit
gelukkig kan zijn, als ze haar man niet mag begrijpen.’
Even, als met iets ongeduldigs, haalde hij de schouders op. ‘In dat niet-begrijpen
zal je je toch moeten leeren schikken, vrees ik,’ zeide hij koeltjes.
Tranen sprongen in haar oogen.
‘Ik begrijp niet wat je bedoelt J o ’... kwam zij zacht.
‘Ik bedoel: dat je je zult moeten leeren schikken in de gedachte, dat jij met jou
opvattingen van 't leven op een heel ander plan staat dan ik met de mijne, net als
twee menschen die ieder op een verschillende verdieping van een huis wonen...’
‘Maar hoe kunnen we dàn ooit gelukkig zijn!’ riep ze wanhopig.
‘Op dezelfde manier waarop die twee menschen gelukkig zouden kunnen zijn als
ze beiden van hun kamers uit dat huis gaan in de vrije natuur, waar de zon schijnt
en de vogels zingen, waar alles onbezorgd en vroolijk is.’
Weer dacht zij na, aarzelde toen: ‘Maar 't leven is niet onbezorgd en vroolijk,
geloof je wel J o ?...’
Maar op hetzelfde oogenblik voelde ze berouw zoo gesproken te hebben, want
weer, driftig nu, schokten zijn schouders in zijn duffel-jas.
‘Voor een Christen, neen, daar heb je gelijk aan. De ‘zondeval’ niet waar? Door
de schuld van Adam de gansche wereld een prooi van 't verderf! Maar hoe een jong,
gelukkig meisje, op 't punt van bruid te worden, de onwaarheid van die afgrijselijke
leer niet voelt... ça je ne comprends pas, neem me niet kwalijk, neen, dàt begrijp ik
niet...’
Hij wriemelde zijn handen in zijn jaszakken, boos. Zij, huilend, liep zwijgend
naast hem. - ‘Je begrijpt me ook niet J o ... dat bedoelde ik niet... ik dacht niet aan
den zondeval...’ had ze zachtjes gezegd, zonder 't gevoel te hebben dat haar woorden
hem bereikten.
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Zonder spreken liepen zij den weg ten einde, sloegen een zijpad in naar zee. Het
woei, zoodat hij zijn hoed moest vasthouden. Het was haar, als liep daar een vreemde
man voor haar uit. Hoe vreemd... dat dat alles mogelijk is.. en dat we toch zooveel
van elkaar houden... dacht zij even.
Beneden, op het strand, was het beschutter.
‘Toe J o , loop niet zoo hard...’ had zij gevraagd, en hij had zijn stap vertraagd,
zoodat zij nu weer naast elkaar gingen. Het was eb. Achter de slibbige strandstrook
vol plassen, die als gebroken stukken spiegel glimmig bleekten in den valen middag,
lag de zee grijs en droef, aan de kim met het grijze uitspansel vernevelend. En voor
hen uit het verre strand, uitvlakkend tot een wijde verlatenheid, naar een verschiet
van leege ijlte...
Zwijgend gingen zij en 't was I d a of zij gingen die leegte tegemoet, en ze moest
eensklaps denken aan dien najaarsdag in 't park, toen hij, in de troosteloosheid van
waaiende herfstboomen, gesproken had van dat wat hun geluk had verwoest...
‘Verwoest’... ‘verwoest’... het scheen haar een groot woord, een onwaarheid... ze
had J o toch immers terug en ze hielden van elkaar, ook al voelden zij zich dan soms
gescheiden. Toch was het, nu zij zwijgend naast hem voortging, als een dwang, een
vreemde obsessie, die haar telkens maar dat woord herhalen deed: ‘Verwoest...
verwoest ...’ Ze wilde 't van zich zetten; 't was niet wáár; ze was verdrietig alleen,
omdat de zon niet scheen en omdat zij en J o elkaar niet heelemaal begrepen. Maar
ze moest vertrouwen hebben, niets forceeren; dan zou God wel maken, dat alles
terecht kwam.
Zij keek met een gevoel van verlichting, van hoop, naar J o , zooals hij naast haar
ging. Hij liep met gebogen hoofd, de oogen naar den grond; een diepe rimpel lag
tusschen zijn wenkbrauwen. Zij greep zijn arm en drukte dien tegen zich aan.
‘Toe J o ... mannie... kijk 's blij... toe, hou je dan niet meer van je vrouwtje?’
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Zoet-vleierig klonken haar woordjes, als van een kind. Zij zag en zij wist niets meer
dan dien rimpel tusschen zijn oogen, en er was in haar, plots, geen andere wensch,
dan dien leelijken, stouten rimpel weg te krijgen. O, als hij nu maar éen lief woordje
tegen haar terug zei, waardoor zij voelen kon, dat hij nog van haar hield... dan zou
het andere zich immers vanzelf wel schikken... Waarom zei hij dan niets, waarom
trok die rimpel zich maar altijd dieper?... Akelige man toch - wacht, ze zou hem 's
wat plagen, dat was goed voor 'm... een goeie les...
‘Zeg J o ... je voorhoofd lijkt net een veld waar pas geploegd is...’
Hij stond stil en zag haar aan; weer wriemelden zijn handen driftig in zijn zakken.
‘Hoor 's I d a , als het later goed tusschen ons zal gaan, dan moeten we eens en
vooral ons voornemen om geen struisvogelpolitiek te gebruiken. Niet over de
verschilpunten heenloopen met een zoen of een grap, zonder dat we eigenlijk weten
wat we aan elkaar hebben’...
Zij was ook blijven staan, verwonderd en verschrikt om zijn plotselinge drift.
‘Maar J o ... ik begrijp niet... ik wou toch immers met je spreken... heel graag zelfs
wil ik dat J o ... dat heb ik je toch immers gezegd...’
‘Nou, wees dan ook niet flauw en doe niet of er niets tusschen ons is... daar komen
we niet verder mee...’
Neen - daar kwamen ze niet verder mee, dat begreep zij nu ook. Ze moesten ‘weten
wat ze aan elkaar hadden’ had hij gezegd. O, wat klonk dat vreemd en akelig - zoo
koud. Zouden ze wel ooit nog zoo gelukkig kunnen zijn als vroeger?
Dien middag, na het avondeten, dat ze nog een uurtje in 't salonnetje zaten te
‘koekeloeren’ zooals vader 't vroeger altijd plagend had genoemd, - en zij een tijdlang
stilletjes met haar hoofd in 't nestje bij zijn schouder had gedoken gezeten, had hij
eensklaps haar hoofd met bei zijn handen opgetild en haar lang, liefdevol aangekeken.
En
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hoe langer hij keek, hoe meer er een glans in zijn oogen kwam, zoo vreemd, triomfant,
dat I d a denken moest aan hollende huzaren op een veld, met flikkerende wapens.
- Zàg zij die in zijn oogen gespiegeld of was het fantazie?... ging het door haar heen,
en: ‘ik heb hem lief, ik heb hem lief,’ zong het in haar...
Haar wangen gloeiden onder de omvanging van zijn handen, die nu langzaam
gleden-af tot op haar schouders, welke trillend neerbogen onder dien druk.
‘Kind... kind... I d a ...’ klankte zijn stem.
Zij glimlachte, innig verzaligd.
‘J o ...’ fluisterde zij.
‘Kind, I d a , weet je dat ik van je hou, weet je het, wéét je het?...’
‘O!... Jo!...’
‘Wil je met me leven, met me werken, alles, alles met me samen doen, zeg?’
‘Dat weet je toch wel J o ...’
‘Ja, ja, ik weet het... of neen... eigenlijk weet ik het toch niet... neen, neen, ik weet
het niet; je kan het ook nog niet willen nu... er zijn nog te veel dingen tusschen ons...
Vanmiddag, zie, toen voelde ik dat zoo: hoeveel er nog tusschen ons is. Dat maakte
mij toen driftig, onredelijk, omdat het me zoo wanhopig maakte... Maar nu zie ik het
anders... nu heb ik geloof...’.
‘Geloof, J o ?...’
‘Nee, nee, geen geloof zooals jij bedoelt, nee kindje, dat niet, maar geloof in het
Léven, in de kracht van onze liefde zie je, en daarom vraag ik je: wil je, wil je I d a ,
me trachten te begrijpen, trachten te begrijpen de waarheid I d a , de waarheid van
het leven, van onze liefde, trachten met me mee te leven, trachten samen te maken
van ons leven iets moois, iets sterks, iets glanzend-rijks - wil je dat, wil je dat I d a ,
wil je dat als mijn vrouw?...’
Hij hijgde zijn woorden uit; zijn handen klemden haar schouders; in zijn oogen
zag zij de huzaren rijden. En nogmaals herhaalde hij met aandrang: ‘Wil je, wil je
I d a ?...’
Toen gleden zijn handen slap van haar schouders neer,
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zijn oogen ontgloedden en een gemelijke trek trok om zijn mond.
‘Je wil niet... ik zie het aan je... je wil niet...’ sprak hij dof. Hij legde de
vingertoppen van zijn beide handen tegen elkaar tusschen zijn knieën en staarde met
gebogen hoofd voor zich uit op het brons-groene schapevachtje dat voor de sofa lag,
waarop zij zaten.
Zij lei zachtjes haar arm om zijn hals; fluisterde: ‘J o ... toe J o ...’ Maar hij bleef
zitten slap en weerstandloos, met het bruggetje van zijn vingers als een kinderachtig
spelletje tusschen zijn knieën.
‘J o ... toe J o .., waarom ben je nou zoo opeens... ik wil wel graag J o ... met je
meeleven... O, ik zou niet anders kunnen; alleen... wat je zei van ons leven mooi te
maken en sterk... dat begrijp ik niet goed, zie je. O J o , je moet niet boos worden,
maar zie je... ik geloof dat het alleen God is, die ons helpen kan ons leven mooi te
maken, en dat wij zonder God...’
Zij brak af, schrikkend van het bruske gebaar waarmee hij opsprong. Zijn jas bleef
haken aan een tafeltje, dat naast de canapé stond; een vaasje viel kletterend aan
stukken. Zonder er op te letten ging hij, met groote passen, het vertrek op en neer.
I d a , werktuigelijk, had de stukken opgeraapt.
‘O J o , wat zonde... dat vaasje van tante J a n s , waar moe zoo aan gehecht was.
Waarom ben je ook zoo heftig...’ snikte ze zenuwachtig, drukkend haar hoofd tegen
de leuning van de canapé.
J o liep met groote stappen het vertrek op en neer, den diepen rimpel als een
donkere lijn tusschen zijn wenkbrauwen. Eindelijk bleef hij voor de sofa staan, nam
de stukken van het vaasje, die op het tafeltje lagen, en trachtte ze aan elkaar te passen,
frutselig-gedachteloos. Op de sofa lag I d a en schreide...
Haar vader was hen komen storen dien avond, niet begrijpend waar ze zoo lang
bleven. En ze hadden beiden getracht heel gewoon te doen; J o had er een grapje van
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gemaakt, zoodat haar vader, meende I d a , niets bemerkt had. Hij had ook al gauw
naar den trein gemoeten toen; in den schemer van den winkel had hij haar gekust en
gedwongen haar, hem aan te zien, en zacht gevraagd of ze toch nog een beetje van
hem hield. Stikkend vol was haar keel geweest van tranen; ze had willen spreken,
maar had niet gekund. Daarom knikte ze maar en klemde haar armen om zijn hals,
tot hij zachtjes haar armen losmaakte, zijn handvalies van de toonbank nam en vertrok.
In den donkeren winkel was zij even blijven staan, luisterend naar zijn voetstappen,
die zich in de straat verwijderden. Weg... hij is weg... dacht zij, en haar oogen vulden
zich met tranen.
Boven het winkeltrapje, achter de vitrage in het licht, zag zij haar vader, moeder
en L i e n t j e om de tafel zitten. Ze zag hoe haar vader de courant omsloeg en haar
moeder zich overboog over 't theeblad. Dat was alles zoo gewoon, zoo bekend van
iederen dag - ze begreep niet. Er scheen toch iets anders te zijn, iets nieuws, iets
akeligs, iets dat haar beangstte. Ze voelde zich zoo ver van die anderen eensklaps,
haar huisgenooten, die daar toch vlak bij haar waren. Wat was het dan, dat alles nu
zoo anders maakte dan dien morgen nog?... En toen wist ze: J o was van haar
weggegaan en ze hadden elkaar niet begrepen!
't Klonk in haar door als iets hols, iets akeligs; ze moest eensklaps denken aan de
klokken uit dien bangen droom met Kerstmis, toen ze J o hadden uitgedragen in de
zwarte kist. Nu was hij weg... weg... en ze had nog zoo veel hem te zeggen! Had zij
? Ach neen, wat moest ze hem ook zeggen eigenlijk, dacht ze verdrietig; ze begrepen
elkaar niet, 't was alles zoo anders geworden; hoe had hij ook weer gezegd; o ja: een
huis met twee verdiepingen: zij woonde op de eene, hij op de andere... en er was
geen trap... geen trap...
Geleund tegen de toonbank slikte zij haar tranen en ze dacht wat hij gezegd had
van zon en bloemen, van samengenieten en hun leven mooi en sterk maken. Tot zij
opschrikte van de deur die openging, den lampschijn uit de kamer
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fel in het donker winkelruini liet stroomen. 't Was L i e n t j e , die zei, met haar helle
stemmetje, als een geleerd lesje: ‘I d a moe vraagt wat je zoo lang beneden doet en
of je komt melk opzetten.’
Zij, klankloos, antwoordde: ‘Ja L i e n , ik kom...’

VI.
De dagen, die volgden, dacht zij bijna voortdurend na over dat wat er tusschen hen
gebeurd was. Zij kon bijna niet wachten op de Woensdagavondpost, wanneer zijn
brief zou komen, de brief die al 't onopgeloste weer in 't reine brengen zou.
De brief was gekomen, doch stelde haar bitter teleur. Hij schreef wel innig en têer,
als gewoonlijk, doch zinspeelde zelfs niet op dat, wat tusschen hen was gebeurd. Ja
toch, heel aan 't eind van zijn brief zei hij, als terloops, hoe ze elkaar Zondag niet
geheel begrepen hadden, hoe hij hoopte dat dit in hun huwelijk beter worden zou.
‘Hoopte.’ Wat klonk het vaag en onzeker, dat woord, als geloofde hij er zelf niet
aan. Wanhoopte hij? Wat was het, dat haar eensklaps als in een afgrond van wee,
van donkre moedeloosheid, in zichzelve blikken deed en haar deed zien: d a t z i j
z e l v e w a n h o o p t e ? Hij hoopte nog - zij hoopte niet meer. Er was een kloof
tusschen hen; zij konden elkaar niet meer bereiken...
Die gedachte bezat haar de dagen door; ze zag bleek, zoodat de huisgenooten
vroegen of zij ziek was. Toen er dien Vrijdag, onverwachts, weer een brief kwam
van J o , waarin hij schreef dat hij a.s. Zondag verhinderd was te komen, was haar
dat geen scherpe teleurstelling; scheen het haar alsof zij dien brief reeds dagen had
gewacht.
En een nieuwe gedachte die haar nu kwam bezighouden, was het naderende
Paaschfeest. De lijdensweken gingen weer in; dien Zondag in de kerk had dominee
den eersten lijdenstekst behandeld, en 's avonds, op haar stille kamertje, toen zij in
bed lag zonder den slaap te kunnen vatten, werd het voor haar wakende verbeelding
als een
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levendig tafereel van ruchtlooze gebeurtenissen, onder den blauwen hemel met
wuivende palmen. Zij zag den Heiland in het witte kleed gaande onder de scharen;
zij zag hem op de ezelin Jeruzalem, de stad met de blinkenke tinnen, tegemoet rijden
en de scharen juichend hun kleederen spreidend op den weg. Zij zag hem aanzitten
aan 't laatste nachtmaal met zijne jongeren en zij hoorde als was het met levende
stem het droef-ernstig: ‘ik zeg u, dat éen uwer mij verraden zal...’
En nu was het haar of zij zelve hem volgde op dien smadelijken kruisgang,
weenende. En Jezus zich omkeerende, vraagde haar zeggende: ‘Vrouw, waarom
weent gij?’ En zij had stil gezwegen, beschaamd, niet wetende of haar weenen was
om den lijdenden, onder 't kruis gebukten Heer, of om het eigen kruis dat God haar
te dragen gaf, de bittere bete die zij eten moest in tranen, om zichzelve en J o h a n ...
‘Wie vader of moeder lief heeft boven mij is mijns niet waardig, en wederom zeg
ik u: wie niet achter mij komt en zijn vader en moeder niet h a a t , kan mijn discipel
niet zijn...’ Had zij J o niet liever dan haar Heer, J o , die een ongeloovige was? ‘Wie
niet voor ons is die is tegen ons.’ J o - o, J o had niet voor Jezus gekozen; was J o
dan niet tegen Hem, en kon zij, J o volgend, dan wel langer Jezus' jongere zijn?....
Zoo lag zij en woelde in de donkere nachten, wanneer slechts af en toe 't slaan van
een klok de stilte verbrak. En door de grauwe Maartsche dagen ging zij bleek en moê
van de doorwaakte nachten, en 't waren altijd, altijd maar dezelfde gedachten, die
haar niet verlieten meer.
't Zou spoedig Goede Vrijdag zijn en daarna Paschen. Zij zou weêr aanzitten aan
's Heeren nachtmaal, evenals vorige jaren. Evenals vorige jaren? Of zou zij ditmaal
als een onwaardige eten en drinken, zichzelve etend en drinkend een oordeel? Hoe
anders voelde zij zich thans als voor twee jaren, den tijd dat zij zich voorbereidde
tot haar belijdenis. Hoe rein en onschuldig was zij toen vergeleken bij nu! Toen geen
andere gedachten in haar dan haar
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lijdende, voor haar gestorven en verheerlijkte Heer, en het verlangen, o, het wel
schuchter, maar toch zoo gelóódvend, begeerig verlangen zich te klemmen aan Hem,
haar gansche jonge leven te wijden aan Hem, haar hemelschen Bruidegom. Nù een
bang geslingerd worden, een niet weten hoe of wat, een hoofd vol aardsche gedachten,
een niet-weten of zij nog wel waardig was tot 's Heeren tafel toe te gaan. - Was zij
hare beloften wel nagekomen, de beloften die zij op dien zonnig-blauwen morgen,
met een hart vol juiching en blij toeverzicht, in 't midden der gemeente had afgelegd?
- ‘Zie uw Koning’. Was Jezus haar koning gebleven? Of had Hij Zijn Koningschap
te dikwijls moeten deelen met J o h a n . . . J o h a n om wien zij zooveel smart en
onrust leed?
O neen, haar leven was niet rein en onbezoedeld meer als twee jaar geleden; zij
was niet wakende gebleven; als een ontrouwe dienstmaagd had zij de komst haars
bruidegoms niet afgewacht; haar lamp was uitgebluscht.
Was het hare liefde die dat alles bewerkt had, haar zoo jammerlijk had doen
achteruitgaan in haar geestelijk leven, haar gebed doen verflauwen? Maar... dan was
die liefde slecht!...
Is onze liefde slecht, slecht, slecht? woelde het sindsdien door haar hoofd. Keurt
God mij niet waardig meer zijn kind te wezen? En waarom niet, waarom? Omdat
J o een ongeloovige is? Maar kon J o door haar invloed dan niet weêr terecht komen?
Hoopte zij niet, had zij niet steeds gehoopt, en o, hoopte zij niet nòg, dat God haar
als zijn werktuig gebruiken zou voor J o 's bekeering? Of was die liefde slecht, omdat...
zij haar van God had a f g e d w o n g e n ?!
Het was op een morgen, terwijl zij in de keuken bezig was met koper poetsen, dat
het zoo plotseling door haar heen flitste, haar schokkend als een geheel nieuwe
gedachte. Het koperen blakertje waaraan zij bezig was glipte uit haar hand en bonkelde
over de tafel. Met starre oogen zag zij in den tuin, waar Maartsche buien gierden;
haar borst hijgde jachtig op en neêr.
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A f g e d w o n g e n ! - Hoe zag zij eensklaps alles in een ander licht. O, dáárom was
het dat zij zich niet meer gelukkig in J o 's liefde kon gevoelen als voorheen; dat alles
twijfel was en onrust. Omdat zij als een dwingend kind van God had teruggeëischt
wat Hij haar had ontnomen. Omdat zij niet, met J o b , had kunnen zeggen: De Heer
heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd... God had
haar gelukkig willen maken met Zijn troost in de verlatenheid, maar Zijn troostenden
arm had zij van zich afgeslagen; zij had den troost harer aardsche liefde gewild en
daarom strafte God haar nu met een durenden onvrede...
Zoo dacht zij, en toch... toch twijfelde zij weêr. Tegelijk met het denken rees weêr
de twijfel, hare zekerheid stukrijtend. Was het zoo, kón het zoo zijn; misleidde zij
zichzelve niet? Kon God hen ook uit deze duisternis niet uitvoeren? - ‘Al ware het
dat ik de talen der menschen en der Engelen sprak en de liefde niet had, zoo ware ik
een klinkend metaal of luidende schel geworden...’
Het mooie hoofdstuk van Corinthe zong in haar door, als kerkeklokken door een
bangen, grauwen nevel.

Vijfde hoofdstuk.
I.
D o l f baas had al een paar maal aan haar deur gerammeld en door 't sleutelgat
geroepen: ‘Nog niet beneden kommen, hoor I d a ... pas over een heele, heele,
hééééééle lange tijd beneden kommen!’
I d a , zoo juist wakker geworden, glimlachte gelukkigdroef. Ze was jarig vandaag:
de laatste verjaardag thuis... was 't bij 't ontwaken dadelijk door haar heengegaan,
overzond door de gedachte dat die verjaardag dan tenminste op een Zondag viel en
J o zou komen! - Hij kwam, haar lieveling, straks op den gewonen tijd na de kerk.
Haar volgenden verjaardag vierde ze in eigen huis!
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Door de kieren van het neergelaten rolgordijn zag zij den Maartdag dof-grijzig
beslagen; ze hoopte maar dat straks een zonnetje zou doorbreken: haar
‘jaardagzonnetje’, dat was even spreekwoordelijk in huis als het oranjezonnetje in 't
land.
Zij sloot haar oogen in heerlijk gemijmer, zich koesteren latend door het warme
bed. Het was nu zoo rustig, zoo stil alles in haar, in een vredig-dankbare afwachting
van dezen dag, waarover maar een lichte droefheid even troebelde: dat het haar laatste
jaardag thuis zou zijn...
't Was prettig zoo te liggen luisteren naar alle geluiden die 't huis beroerden: straks
D o l f m a n aan haar deur en nu haar vader die zijn schoenen inhaalde, de stem van
L e n a die vandaag de kinderen aankleedde (zij als jarige mocht niets vandaag!) en
't hooge stemmetje van L i e n . Ze zou er nog maar lekkertjes wat inblijven, besloot
ze; buiten haar kamertje was 't immers tòch voor haar verboden terrein. Beneden
zouden D o l f en L i e n , geholpen door W i m , haar stoel groenmaken. Dat was zoo
met iederen verjaardag in huis, en iederen verjaardag opnieuw kwam de jarige zijn
stoel bezetten met uitroepen van ‘nee maar, wat is dàt?!’ als was deze verrassing iets
heel nieuws.
En het wás ook nieuw, het bleef altijd nieuw en heerlijk: eerst het binnenkomen
onder 't zingen (ze kon 't niet helpen, maar daar kreeg ze altijd tranen in haar oogen
van), dan 't kussen van vader, moeder, L i e n t j e en de broêrs, en dan... ja, wat al
niet: 't was alles even prettig zoo'n dag. - Vooral als 't, zooals dezen keer, op een
Zondag viel. Je moest eigenlijk nooit anders jarig zijn dan op een Zondag. Het volgend
jaar, hoe zou het dan wezen? Maar daar wilde ze niet aan denken nu; dat maakte
treurig; misschien kwamen vader en moe dien dag wel met de kleintjes over; hè ja,
dat zou er zoo iets aan geven van ‘vroeger thuis’...
Ze had ze nu een voor een allen naar beneê hooren gaan; 't werd nu toch tijd voor
haar om op te staan.
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Toen ze klaar was en haar bed had afgehaald knielde ze bij een stoel neêr voor haar
morgengebed. Zij dankte God voor de duizende voorrechten waarmede Hij haar
overlaadde, en zij smeekte Hem haar steeds nabij te blijven, ook als ze straks het
ouderlijk huis ging verlaten. Mocht het dan dagelijks meer haar rechte begeerte
worden strijd te voeren tegen haar zondig hart, opdat zij een waardige discipelin van
Jezus leerde te worden...
Toen zij opstond en 't gordijn omhoog haalde, waardoor de bleeke ochtendzon
(tòch 't zonnetje!) de kamer binnendartelde, hoorde zij D o l f j e met zijn knuistjes
op haar deur bonken, en roepen: ‘I d a , of je komt!’...
Ja, ja, ze kwam. Een warmte doorstroomde haar. Wat was het zalig toch te worden
liefgehad. Met kloppend hart ging ze de trap af...
‘Loof, loof den Heer mijn ziel met alle krachten,
Verhef Zijn naam, zoo groot, zoo heilig t'achten,
Och, of nu al wat in mij is Hem prees....’

Geleund tegen den post van de kamerdeur, zóó beefde zij, hoorde zij toe. Voor 't
orgel zat W i m en speelde; zijn blond gezicht zag ze in straling vol aandachtigheid
naar 't notenblad geheven; en om hem rond stonden vader, moeder en de kinders te
zingen. Wat zong vader toch mooi! dacht zij; 't was of hij moedertjes beverige stem
ondersteunde; of die kracht vond bij hém...
Haar oogen vulden zich met tranen; haar hand, werktuigelijk, zocht achter in haar
zak een zakdoek; wellingen van geluk doorsidderden haar. In de overmeestering
harer ontroering had zij opnieuw willen knielen en danken....
't Was nu alles afgeloopen en zij zaten rustig aan 't ontbijt; 't bezonk nu in haar. Als
tusschen spelden bewoog ze zich op haar mooien stoel; ze kreeg pijn in haar rug van
het niet-leunen-mogen. ‘Het jarig slachtoffer’ had vader geschertst, die wel zag wat
een moeite ze deed om geen takje te beschadigen.
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Links in een hoek, op een wit servet, stond haar tafel met cadeautjes; in 't midden de
bloemen van J o . Die goeierd! Expres van uit Rotterdam bij een bloemist besteld.
Bloemen om dezen tijd van 't jaar - wat 'n weelde! Zijn eigenlijk cadeau (àls ze er
een kreeg!) zou hij straks wel meebrengen.
‘Kom jarige Joseph.... waarom eet je niet’, schrok moeders stem haar op - 't Is
waar, ze had wat zitten soezen.
‘Ze bewaart een plekje in haar maag voor vanmiddag, we ik’, oolijkte Wim, en:
‘O, o! de taart, de taart!’ juichten de kinders. D o l f j e vleide: ‘Is 't een róóm moe,
toe zeg u 't maar, toe: is 't een róóm?’
‘Die vrágen, kunnen me niet behágen’, tikte moe zijn boterige vingertjes van haar
japon.
In de kristallen klaarte van den stillen morgen, met het luien van de klok, zoo klankig
vol aan, als de roep van een stem over de stad.... gingen zij op ter kerke, zij tusschen
vader en moeder in, W i m met de kleintjes daarachter.
't Was I d a te moede of haar ziel een wijdgestrekt landschap was, vol witte
bloemen, die in deemoedige afwachting, in heilige aandacht, hun kronen hieven naar
den hoogen hemel op.
‘Mijn ziel is wachtende op den Heer.’ Ja, zij wachtte Hem. Haar ziel lag open om
haren Heiland in dezen kerkgang te ontmoeten. Boven haar luidden de klokken, als
roepende, kringen van klank verbreidend over 't wijde land, dringend in de huizen
en noodend tot opgaan de menschen naar 't huis des gebeds; te vergeten hun aardsche
zorgen, hun droefheid en nood, om op te gaan, op te gaan vroolijk en ootmoedig,
rijk in hun kindschap Gods.
Zoo noodden en troostten en juichten de klokken onder den kristallen dom van de
lucht, dat het een andere stad leek vaardoorheen zij gingen, de stad niet meer van 't
harde, dagelijksche leven, moe van zonde en rumoer, maar een Gods-stad, met
gewijde huizen, die in deemoed de roepende klokstem ontving....
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Ook in de kerk, op haar stille plaatsje tegen de eiken mannenbank, - hoe dikwijls
zou zij op dat plaatsje nog zitten? - bleef dat vredige, bijna heilige gevoel haar bij:
waren het niet allen broeders en zusters om haar heen, die hetzelfde heil voor hunne
zielen verwachtten? Het orgel, de wijd-op en ver-uit bogende gewelven, als bogende
beschermend, als met wijde armen van omvangende genade over de
aandachtig-geheven menschenhoofden heen; de prediker, ginds in den stoel in het
zwarte kleed, en de troostvolle, oude, bekende en toch zoo heerlijk-nieuwe woorden,
die de voorlezer - o wel slepend en galmend, maar toch zoo toegewijd en eerbiedsvol
- voor de gemeente las - 't maakte alles te zamen deze omgeving tot een plaats waar
't goed was te zijn: tot een Godshuis, een huis des gebeds, waarin haar Gods eigene
stem, als tot Mozes in het brandend braambosch, werd tegengevoerd.
‘Trek Uw schoenen uit, want de plek, waarop gij staat, is heilige grond...’
En toen de voorlezer zweeg en de prediker zegenend de handen uitbreidde en
daarna voorging in 't gebed, zat I d a stil met gebogen hoofd en devotelijk-gevouwen
handen in haar schoot... en 't was haar of haar ziel, aan haar lichaam onttogen,
zachtkens opzweefde in regionen van louter zaligheid en glans...

II.
Moe en L e n a , dadelijk na de kerk, hadden de tafel gedekt: I e d had niet mogen
meehelpen. Daarom stond zij nu maar wat voor haar pronktafel haar cadeautjes te
verschikken, paste nog eens het zilveren armbandje van tante D i e n en, wacht, die
bloemen van J o bevielen haar zoo nog niet; zou ze maar liever in twee verschillende
vazen zetten. Toen dat klaar was, vatte zij hunkerend post bij de glasdeur: 't moest
nu haast tijd worden dat J o kwam...
En hij was al spoedig daarop gekomen. Ze hadden even in 't zijkamertje alleen
mogen zijn (‘effe mokkelen,’
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zooals W i m , die plaag, het altijd noemde) en daar had zij hem voor zijn bloemen
bedankt en hij haar zijn cadeautje gegeven: een zilveren remontoir horlogetje.
‘O J o ... Hoe wist je!...’
I d a , verrukt, liep er mee naar achteren en allen bewonderden; D o l f moest met
geweld het uurwerk zien; het moest heel anders, veel mooier zijn dan bij het horloge
van pa, meende hij, en die had nog wel zoo'n groote.
Men ging er wel een kwartier later door aan tafel, en toen men eindelijk zat en na
't gebed mekaar eens toeknikte over den ‘feestdisch’, zooals W i m de tafel weidsch
bestempelde, en tusschen J o 's bloemen... toen was het I d a zoo wèl en zoo dankbaar
te moede, dat zij, evenals dien morgen onder 't zingen, tranen in de oogen kreeg, en
ze greep naar J o 's hand onder tafel en ze voelde den druk van zijn liefde, en een
hoop en vertrouwen voor de toekomst, die vóor haar zich in 't onbekende hulde,
bloeide in haar op.
‘'t Was een heerlijk-gezegende feestdag, die laatste jaardag van I e d ’ - met deze
woorden van lief vadertjes toost stemden allen in.
Onder tafel reeds was 't onheilspellend beginnen te donkren; aan 't ‘rasert’ zooals
D o l f j e 't noemde, staken zij de lamp op, of 't winter was. En nu, dat ze klaar waren,
plaste de regen neer.
‘O wee, o wee! En dat had wandelen willen vanmiddag, liefst met 'r voorjaarsblouse
al aan, niet waar I e d ?’ plaagde moe.
J o en zij stonden voor het raam in het tuintje te kijken, besluiteloos. De lucht,
paarsig-grauw bewolkt, kneep de zon stuk, die nu valsche stralen in het tuintje spette,
tusschen den spuitenden regen. In 't kamertje, waar met het afnemen de lamp weer
was uitgedraaid, leefden koelblauwe glanzen spokerig om; 't was akelig.
‘Wat willen we doen J o ?’ vraagde I d a pruilend. Zou haar mooie dag nu tóch
nog bedorven worden?
Maar 't klaarde weer op, gelukkig, al was het dan
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eerst laat in den middag; de zon brak door, en W i m , die van de straat kwam,
verkondigde dat het ‘lekker zoel’ was in de lucht.
I d a was dadelijk weer vol moed; ze zou er zich wel op kleeden. Met overschoenen
aan, was 't wel leuk door de plassen te baggeren.
't Werd een eenige wandeling.
En nu neigde de dag - haar laatste verjaardag thuis - naar het einde.
Onder 't avondeten, 's middags om half zes, met de anderen weer om de tafel
zittende, overviel dat I d a , en een weemoed zonk er om in haar binnen.
O, haar wandeling dien middag met J o was heerlijk geweest; ze hadden veel oude
herinneringen samen opgehaald uit den tijd van hun eerste verloving en nog vroeger
terug, de dagen waarop ze elkaar voor 't eerst ontmoet hadden. Geheel hun oude
liefde, de oude innigheid en de oude vertrouwelijkheid was op die wandeling door
hen weergevonden. Toch, nu, aan 't eind van dezen dag, haar laatsten verjaardag
thuis, overviel haar een weemoed. Het brood, al was het pain de luxe, de gewone
jaardagstractatie, slikte moeilijk en droog door haar keel; 't was of er iets bitters mee
gemengd was. Ze zag haar vadertje naast haar, ook stil, terwijl hij met de punt van
zijn mes kruimpjes van zijn bord wipte. Dacht hij ook aan hun afscheid? En tegenover
haar, haar moedertje, als altijd zacht-vriendelijk kijkend, nu dat hun oogen elkaar
raakten even haar toeknikkende. Was zij wel altijd een goede dochter voor hen
geweest, wel dankbaar voor wat ze hier thuis had genoten? O, als ze er over nadacht,
hoe vaak ze hen door haar stugheid en eenzelvigheid gegriefd moest hebben, dan
voelde zij zich zoo slecht, zoo slecht. Nu zou het spoedig te laat zijn. Ze ging uit huis
en wie weet in hoe langen tijd ze hen allen dan niet terug zou zien. Waarom had ze
dan niet beter gewaardeerd wat God haar in hen geschonken had?
Het spreken van de anderen ging aan haar voorbij;
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teruggezonken als ze zat in haar treurig-zoete mijmeringen. J o scheen in druk gesprek
met haar vader; W i m luisterde. Haar moeder was met D o l f j e bezig, die lastig
werd van 't lange tafelen.
‘Zal ik hem hier naast me nemen moe?’ had ze even gevraagd; maar moeder had
lachend geknikt van neen; 't was waar: het ‘jarig lam’ mocht niets dan te pronk zitten.
.....‘Maar het liberaal beginsel is niet revolutionair, meneer We s t e r m a n . Dat
is, vergeef me, de eenzijdigheid der christelijke partijen: dat ze de liberalen in den
grond als één homogene massa beschouwen, terwijl er toch b.v. tusschen oud-liberalen
en socialisten een hemelsbreed verschil is. En zelfs deze laatsten, voor zoover ze aan
de politieke actie deelnemen, zou ik maar niet voetstoots ‘revolutionair’ durven
noemen. En dan nog - verleden Zondag op onze kiesvereeniging is het door Mr.
Ve r b u r g h mijns inziens nog zoo goed betoogd, hoe revolutionair eigenlijk geen
woord is om bang voor te hoeven zijn. Wat de mutatie-theorie van De Vries voor de
plantenwereld heeft aangetoond, dat vertoont de geheele natuur ook in zijn
oeconomische ontwikkeling: ze gaat niet steeds geleidelijk, maar met schokken...’
J o h a n 's stem, die onder 't spreken al luider en luider geklonken had, zoodat ook
I d a , moeder en de kleintjes luisterden, zonk nu weg, en hij zat stil, met rood gezicht
en zenuwachtig met zijn mes op den rand van zijn bord tikkend.
Een oogenblik sprak niemand in de kamer en I d a keek angstig, ze begreep zelf
niet recht waarom, naar haar vader, die, aandachtig naar de bloempjes op zijn thee-kop
starende, met zijn vingers door zijn grauwe baardje streek.
Toen zei hij langzaam, woord voor woord:
‘Zoo, zei Mr. Ve r b u r g h dat Zondag op de kiesvereeniging.... zoo zoo.... ja....
ach.... we leven in den nieuwen tijd, nietwaar, ja... zoo... zei Mr. Ve r b u r g h dat
Zondag op de kiesvereeniging....’
Hij zweeg; zijn vingers krauwelden zijn baardje; I d a
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zag een heftige gemoedsaandoening worstelen in de trekken van zijn gelaat. Het eten
was afgeloopen; moeder bracht D o l f j e en L i e n t j e de kamer uit, en het zwijgen
hing beklemmender nu de kinderen weg waren. De kruidenier hield zijn oogen met
de handen bedekt, zijn hoofd steunend op zijn elleboog; I d a , in angstige verwachting
van wat komen ging, had J o 's hand gegrepen, die zij zenuwachtig klemde in de hare.
Eensklaps richtte haar vader 't hoofd weer op, als was hij met zijn gedachten ergens
ver weg geweest, en nog eens herhaalde hij nu, met een trekking als van pijn op zijn
gezicht:
‘Ja.... ja.... we leven in den nieuwen tijd.... achach.... ja, vroeger ging men naar de
kerk op Zondag, de jongelui van tegenwoordig wonen liever kiesvereenigingen bij’....
‘Daar is de kerk zelf de schuld van’, sprak J o koeltjes. ‘Als er minder frazen
gebruikt werden en minder in een taal werd gesproken die onze tijd niet meer verstaat,
dan zouden zich niet steeds grooter scharen afwenden, om elders het voedsel te
zoeken dat de kerken niet meer geven kunnen.’
We s t e r m a n schudde het hoofd.
‘Je spreekt van een taal die onze tijd niet meer verstaat, jongen. Maar je vergeet
dat de taal die je bedoelt Gods taal is, het Woord Gods, dat blijft van eeuwigheid tot
eeuwigheid. Als onze tijd dat woord niet meer verstaat, zeg liever: niet meer verstaan
wil, dan is dat de schuld van onzen tijd, niet van 't Woord Gods.’
J o h a n haalde even zijn schouders op. ‘Ja, op deze manier komen we niet verder
natuurlijk. Een ‘Woord Gods’ bestaat voor mij niet; u kunt daarvoor dus moeilijk
eerbied van mij vergen. En evenmin kunt u vergen van de menschen in de twintigste
eeuw dat zij den Zondag zullen blijven beschouwen als een soort van ‘heiligen’ dag,
alléén omdat een zekere wetgever, wie dan ook, heeft goedgevonden dat voor een
bepaald volk in de oudheid te decreteeren. Ik voor mij, ik kom er rond voor uit, dat
een
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Zondag op een kiesvereeniging in dienst van 't algemeen belang, mij dikwijls
stichtelijker schijnt dan een Zondag onder een preek over dingen, die ik en duizenden
met mij niet meer versta; die onzen tijd meer kwaad dan goed doen, daar ze ons altijd
maar bij 't verleden bepaald houden en die ik daarom, al smart 't mij ook, bestrijden
moet. Ik ben niet zonder piëteit, meneer We s t e r m a n , - God weet het - maar ik
acht het zoo goed als u mijn plicht te getuigen van wat ik hoe langer hoe meer als
waarheid ben gaan voelen....’
Op dat oogenblik klonk de plof van een stoel, die omver viel, en allen keken.
't Was I d a , die, hevig ontroerd, van tafel opgestaan, nu de trap opsnelde naar haar
kamertje.

III.
Voor het raam van zijn kamer in Rotterdam stond hij, met het papier in de handen.
Langs den grauwen muur van het hoekhuis aan de overzij, waar hij achter de
slerrige kanten vitrages der hooge ramen menschen bewegen zag, dwaalde zijn oog
naar 't blauwe stukje lucht van ijle diepte, stug gebroken door het ijzeren
spoorwegviaduct. Beneden, ergens uit een diepe geul, rommelde de straatdrukte.
Hij stond al wel een kwartier lang in diezelfde houding, als wezenloos, af en toe
een trein ziende schuiven tegen de zonnige lichthelte, in geglimmer der koperen
locomotiefmonteering, pufjes blazend voor zich heen, met zijn staart van wagens
kruipend achter de huizen te voorschijn, waarachter hij een oogenblik later weer
verdween. Klik-klekkerend klonk wat wiel-gerammel na. - En de lucht stond weer
strak-beweegloos, ijzeren doorslagen van het viaduct, dat op zijn metalen beslag
licht-spettede. - In de straat, beneden, krijschte een draaiorgel op; een stem aan de
overzij riep wat scheldwoorden.
En in zijn hoofd begonnen toen de woorden uit haar
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brief een voor een weer op te komen en hij herhaalde stukjes zinnen, prevelend en
als begreep hij niet.
‘Ik kan niet J o ; o, ik hoû van je, maar het kan niet, ik kan niet. We zullen nooit
gelukkig kunnen zijn. En het mag ook niet. Ik kan Jezus niet dienen en met jou
trouwen. Dat heb ik gevoeld J o , toen je zoo sprak aan tafel... over den Zondag... en
over de kerk; dat klonk me zoo vreemd en zoo koud alles; het was toen of iets in me
v e r k i l d e . O, toen voelde ik, dat ik nooit met je zal kunnen gelukkig worden, zooals
ik vroeger hoopte, maar bovenal, o J o , bovenal voelde ik: dat het niet màg. God wil
onze liefde niet J o , en het vreeslijkste is dat ik weet waaròm God onze liefde niet
wil; het is - o J o , misschien zal jij het niet willen gelooven, maar ik voel het: het is
om mij te straffen, omdat ik jou méér heb liefgehad dan Hem. Toen vader ons
gescheiden had heb ik Hem mijn geluk willen a f d w i n g e n , ik wou niet berusten,
en daarom, o J o , daarom doet Hij mij nu zoo lijden, dat voel ik. God laat zich niets
ontwringen... dat heeft Hij mij willen leeren... en daarom, o J o , 't is zoo vreeslijk,
maar daarom mogen we elkaâr niet meer terugzien’...
Roerloos stond hij voor het raam, en de woorden, de zinnenreeksen, zooals hij die
een half uur geleden bij zijn thuiskomst van kantoor vijf, zes keer had overgelezen,
telkens maar weêr, kwamen op in zijn denken en rijden zich als bleeke, wanhopige
vrouwen met loshangende haren en handen wringende ten hemel op. En één zin
kwam maar steeds uit die allen te voorschijn, hardnekkig in zijn denken borend, dat
denken doordringend met zijn klagend geluid: ‘....'k heb God mijn geluk willen
afdwingen.... afdwingen.... daarom kan ik niet gelukkig zijn....’
Hij trachtte zich, als werktuigelijk eerst, aan den vastklemmenden drang van dien
zin te ontworstelen, en dat bracht hem langzaam tot 't besef eener werkelijkheid
buiten hem terug. 't Was uit... 't was alles uit...
Hij staarde door het venster naar 't stukje stralenden hemel, verknepen tusschen
de hoog-grauwe huismuren aan den overkant. Hij hoorde het gerommel van de stad
onder
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hem, het ratelen van karren, tramgebel.... En hij dacht aan het woelen in de straten
beneden, het gejacht en geploeter om eer en geld. Het was of hij onder zich de stad
hoorde hijgen en kreunen; hij zag die duizenden hun kleine levens leven in de dompige
huizen; hij zag ze geboren worden, idealen droomen, haten en liefhebben - en tuimelen
aan den avond van hun kort bestaan in hun somber graf. Hij zag hen worstelen met
gebrek en ellende; hij hoorde hun roode roepen opgaan naar de strakke luchten,
schreiend om troost.
En... als een donkere schaduw aan de verre kim: - de reuzige reflex van hun aller
hopen en vreezen, waarnaar zij hun moede oogen hunkerend hieven en hun bange
armen opwaarts slingerden - zag hij, in eeuwige roerloosheid, dat Eéne,
onverbiddelijke... als een fata morgana... een sfinx... strak en wreed... zwijgende de
eeuwen door...
Het is alles om niets... dacht hij bitter.
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De motie-Bos in de Tweede Kamer
Door Jhr. Mr. H. Smissaert.
In de laatste helft van Mei heeft de Tweede Kamer de herhaaldelijk en reeds zoo
langen tijd uitgestelde bespreking der motie-B o s afgedaan en zich daarmede
uitgesproken over de vraag: of zoo spoedig mogelijk behooren te worden voorbereid
de maatregelen, vereischt om tot exploitatie van spoorwegen rechtstreeks door den
staat te geraken.
Het wil mij schijnen dat de uitvoerige beraadslaging, over die vraag in de Tweede
Kamer gevoerd, juist niet heeft gestrekt om de stemming in den lande voor
staatsexploitatie van spoorwegen te versterken. Ongetwijfeld moet dit, althans ten
deele, geweten worden aan de wijze waarop de voorstellers der motie en hun
medestanders het door hen ingenomen standpunt hebben verdedigd, en ten deele ook
aan de krachtige bestrijding in de Kamer, van hen die zich op een tegenovergesteld
standpunt plaatsten.
Toen de heer B o s als eerste spreker in eersten termijn aankondigde dat hij de
sociale, politieke en economische overwegingen zou doen gelden en dat de heer
T r e u b de finantieele zijde van het vraagstuk zou behandelen, toen scheen eene
stelselmatige bespreking van het veelzijdig vraagstuk hiermede te zijn toegezegd.
Doch, gelijk de heer P i e r s o n later uitdrukkelijk vaststelde, deze verdeeling van
arbeid
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tusschen de beide kampioenen is feitelijk niet tot uitvoering gekomen, niet zoo zeer
omdat de heer T r e u b ook wel andere dan louter finantieele beschouwingen ten
beste gaf, maar vooral omdat de heer B o s telkens en telkens weer minder over de
eigenlijk gezegde sociale, politieke en economische zijde der zaak sprak en telkens
meer het geldelijk belang van het vraagstuk op den voorgrond schoof. Wie aandachtig
naar deze rede van den heer B o s (in eersten termijn) heeft geluisterd, dien kon het
niet ontgaan dat het betoog veel ruimte tot krachtige weerlegging openliet. Den indruk
van overtuigend te zijn kon de rede slechts maken op hem, die over het vraagstuk
weinig of niets had gelezen en nagedacht; doch wie dieper in de zaak was
doorgedrongen, die moest wel bij het aanhooren van wat de heer B o s zeide en bij
de overweging van wat hij niet zeide, telkens tot de slotsom komen dat deze spreker
wel de gebruikelijke argumenten voor S.E. ontwikkelde en deze in het volle licht
stelde, doch dat hij verzuimde voldoende recht te doen wedervaren aan wat reeds
vroeger tegen zijn argumenten was aangevoerd. En wie, in de Kamer zelf, den heer
T r e u b zijn rede in eersten termijn hoorde uitspreken, die zal ontwaard hebben dat
voor het overgroote deel van des heeren T r e u b 's betoog, n.l. de technisch-finantieele
beschouwingen en de handhaving van het goed recht zijner ‘sprekende
spoorwegcijfers’ tegen de critiek daarop van de zijde der Staatsspoorwegen gevoerd,
de belangstelling in de Kamer gedaald was tot het bijna kleinst denkbare minimum.
Na den eersten dag der bespreking, waarop uitsluitend deze twee kampioenen aan
het woord geweest waren, was dus te voorzien dat tegenstanders van S.E. stof te over
zouden hebben en deze stof werd nog vermeerderd door den oud-minister L e l y in
eene uiterst merkwaardige redevoering, welke eerst betoogde dat de maatschappijen
schier heel haar vrijheid van beweging aan de Regeering verloren hebben en daarna,
met een beroep op sprekers vroegere ervaring als minister, er den vollen nadruk op
legde dat de Regeering in belangrijke aangelegenheden slechts dan
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van de spoorwegmaatschappijen iets kan gedaan krijgen wanneer deze wenschen
hetgeen ook de regeering verlangt, doch dat, wanneer beide het oneens zijn, de
Regeering machteloos staat tegenover den exploitant! En niet minder merkwaardig
was zeker het slot van deze rede, waarin een uitweg gezocht werd uit de moeilijkheid
van den parlementairen invloed op het Staatsspoorwegbeheer. In het zoeken van dien
uitweg lag reeds de erkenning opgesloten, dat zonder zoodanig redmiddel dit zeer
ernstig bezwaar onverzwakt zou blijven gelden. Doch het rauwelijks in de Kamer
geworpen verrassende denkbeeld, door den Heer L e l y ontwikkeld, liet alweder zoo
veel vrij spel aan krachtige kritiek, dat ook deze medestander hierdoor zeker niet de
positie zijner bondgenooten heeft versterkt.
Van sociaal-democratische zijde kwam de Heer S c h a p e r steun voor de motie
uitspreken; doch of ook hij de kansen der motie heeft verbeterd, mag zeker ernstig
worden betwijfeld. Zijn betoog liep niet langs krachtige lijnen, was klein van vorm
en inhoud, bepaalde zich tot eene aaneenrijging van minder belangrijke opmerkingen,
gestaafd door weinig zeggende aanhalingen en voorbeelden welker bewijskracht in
algemeenen zin zeer veel te wenschen liet. De Heer T r e u b had buiten zijn finantieele
beschouwingen om, in den aanhef zijner rede getracht de actie tegen S.E. van
spoorwegen gevoerd door de ‘Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers’ verdacht
te maken door eene poging om te verstaan te geven dat groothandel en groot-industrie
ten onzent door de spoorwegmaatschappijen worden bevoorrecht, buiten de bepalingen
der Spoorwegwet voor massaal vervoer om, en dat zij op dien grond zich kanten
tegen een stelsel, waarbij zonder aanzien des persoons gelijke bejegening aan allen
zal zijn verzekerd. Welnu, de Heer S c h a p e r is er zeker niet in geslaagd een
bewijsgrond voor deze voorstelling van zaken bij te brengen door een bericht
dienaangaande uit de ‘Vorwärts’ mede te deelen, een bericht waaruit, naar hij zelf
verklaarde, blijken moest dat door de Nederlandsche Staatsspoorwegmaatschappij
eene grove begunstiging was verleend aan een in staking liggend
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Duitsch industrieel. Het was niet juist dit hetgeen door den Heer T r e u b als
algemeene grief was aangeduid. En zeker mag ook wel de vraag gesteld worden of
de Heer S c h a p e r de kansen voor aanneming der motie heeft verbeterd door in het
slot zijner rede het dreigement te doen hooren, dat de spoorwegarbeiders, wanneer
hun grieven zich meer en meer ophoopen en er geen verandering komt, beter dan in
1903 zullen weten wat hun te doen staat. De Regeering, zoo oordeelde hij, moest de
exploitatie zelve in handen nemen en van Staatswege zorgen dat de zaak goed geregeld
werd. Bij het aanhooren van dezen passus zal allicht de Regeering zich hebben
afgevraagd of zij niet veiliger gaat door deze arbeiders te doen blijven in particulieren
dienst.
Vóór hem had de Heer A a l b e r s e zich voor S.E. van spoorwegen uitgesproken,
doch ook door deze was, naar wij meenen, aan de voorstellers geen krachtige steun
voor hun motie geboden. Voor hem gaf den doorslag dat men bij de spoorwegen te
doen heeft met ‘een feitelijk monopolie-bedrijf hetwelk tot taak heeft een der
gewichtigste openbare belangen te verzekeren’. Doch aan deze theoretische
overweging wenschte deze spreker het zwijgen te zien opgelegd, wanneer er
voorshands onoverkomelijke finantieele bezwaren tegen de toepassing mochten
blijken te bestaan. Het was wel volkomen duidelijk dat met zoodanige toevoeging
het mooie van de motie er af zou zijn gegaan. Althans voor den Heer T r e u b , die
zich immers had uitgeput in schriftelijke en mondelinge betoogen dat uitstel
millioenen kost en dat juist het geldelijk belang van den Staat naasting liever heden
dan morgen dringend eischt.
Tegenover deze verdediging der motie kwamen verschillende sprekers krachtig
in het krijt.
Allereerst de Heer v a n C i t t e r s , die de becijferingen van den Heer T r e u b
bestreed en ook overigens, o.a. door op België te wijzen, verschillende voor S.E.
aangevoerde gronden op gelukkige wijze weerlegde. Na hem sprak mr. N.G.
P i e r s o n , die zijn gezaghebbend woord luide tegen het door de Heeren B o s e.a.
aangevoerde, deed klinken.
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Het mocht bij deze debatten wel eens gezegd worden in de Kamer, en het was zeker
goed dat het juist door dezen spreker gezegd werd, dat inderdaad in den stand van
ons spoorwegwezen geen aanleiding te vinden is om wijziging noodzakelijk te achten.
Zijn critiek op de redevoeringen, door de Heeren B o s en T r e u b uitgesproken,
werd door de Kamer met groote aandacht gevolgd en wanneer men die critiek nog
eens in de Handelingen naleest, dan komt men opnieuw tot de overtuiging dat de
Heer P i e r s o n een zeer krachtig pleidooi tegen hetgeen in de motie verlangd wordt,
heeft geleverd.
Niet minder indruk heeft klaarblijkelijk op de ook toen aandachtig luisterende
Kamer, den volgenden dag, de rede van den Heer P l a t e gemaakt. Het was welbekend
dat deze spreker niet slechts door langdurige studie maar ook door ervaring volkomen
vertrouwd was met het onderwerp in debat en dat zijn buitenlandsche relaties hem
in staat stelden een zeker niet onjuist oordeel te vellen over hetgeen S.E. in den
vreemde ons te zien geeft. Doch bovendien gevoelde men dat hier aan het woord
was een man van de praktijk, dat ditmaal in de gedachtenwisseling werd gebracht
de frissche kijk van den handelsman die, wars van doctrine, allereerst de vraag stelt,
welk systeem in zijn toepassing het meest bevorderlijk voor de volkswelvaart moet
zijn. ‘Instinctief’, zoo zei deze spreker, ‘zou ik mee kunnen gaan met de zoo pakkende
woorden waarmede de Heer B o s zijn rede besloot, maar zet ik mij tot kalm nadenken,
dan staat het bij mij muurvast, dat S.E. bij ons niet gaat. Het past niet in onze
Staatsrechtelijke organisatie, het past niet in onze parlementaire zeden, het past niet
in den aard van ons volk, het past niet in Nederlandsche toestanden.’ - In een kort
woord kwam de Heer d e Wa a l M a l e f i j t vertellen waarom ook hij zijn steun
aan de motie zou onthouden en de Heer v a n K a r n e b e e k gaf den voorstellers in
overweging de motie in te trekken, daar immers uit de stemming toch niet zou blijken
hoe de meerderheid der Kamer tegenover eventueele voorstellen tot invoering van
S.E. gezind zou
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zijn. Ernstige bezwaren werden mede door den Heer d e S a v o r n i n L o h m a n
ontwikkeld, bezwaren ontleend aan zijne opvatting eener gewenschte verhouding
tusschen Staat en maatschappij.
Van geheel ander belang was natuurlijk hetgeen van de regeeringstafel werd
vernomen.
De minister van Waterstaat verklaarde uitdrukkelijk zich te vereenigen met het
gunstig oordeel door de commissie van advies over spoorweg-exploitatie uitgesproken
en zich aan te sluiten bij het oordeel van den Heer P i e r s o n : dat door middel van
de Nederlandsche Spoorwegen bij het tegenwoordig stelsel van exploitatie over het
algemeen naar behooren in de sociale en economische behoeften van de
onderscheidene deelen van het land werd voorzien. Reeds hieruit bleek dat de
Regeering allerminst van zins was met de voorstellers der motie mede te gaan en
ook den schijn hiervan zeker zou vermijden. Doch bovendien werden in de rede van
dezen minister steeds meer argumenten na argumenten tegen S.E. van spoorwegen
vernomen en de Heer B e v e r s scheen zich beijverd te hebben om uit de door hem
aangehoorde redevoeringen der voorstanders alles bijeen te brengen, wat hij beknopt
doch stellig en zakelijk kon bestrijden. Aan den Heer L e l y , die zeven jaar Minister
was geweest, werd van de regeeringstafel toegevoegd, dat, indien hij als minister
zooveel reden tot klagen gehad had als hij thans beweerde, het in de eerste plaats op
zijn weg had gelegen als minister S.E. voor te bereiden1). Merkwaardig scheen ons
in deze ministerieele redevoering de opmerking aan het slot dat, wanneer uit een
reeds ingesteld doch nog niet beëindigd onderzoek omtrent de bedrijfsresultaten de
noodzakelijkheid van verandering in het tegenwoordige exploitatiestelsel mocht
blijken, dan toch nog twee wegen voor de regeering zouden openstaan daar men
immers, behalve tot naasting, ook tot

1) In zijn repliek toonde de heer L e l y aan waarom dit verwijt hem niet zoo scherp trof als wel
scheen, doch dit neemt niet weg dat het uitspreken van dit verwijt kenschetsend is voor den
toon der rede van den Minister.
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overleg met de maatschappijen, tot nieuwe overeenkomsten zou kunnen overgaan.
En wat de minister van Financiën in zijn (veeltijds vermakelijke) rede te hooren gaf
was - en dit is zeker van groot belang - allereerst volkomen instemming met hetgeen
omtrent den finantieelen kant van het vraagstuk te berde was gebracht door de Heeren
v a n C i t t e r s , P i e r s o n , P l a t e en v a n D e d e m . Ook op dezen bewindsman
hadden dus de ‘sprekende spoorwegcijfers’ van den Heer T r e u b niet het door den
auteur gewenschte effect gesorteerd en de Heer K o l k m a n eindigde met vrijwel te
kennen te geven dat de Regeering de motie in elk geval naast zich zou neerleggen:
‘hoe ook de stemming over de motie moge uitvallen, wij zullen het rapport over het
onderzoek, door mijn geachten collega van Waterstaat toegezegd, afwachten en naar
aanleiding van hetgeen dat rapport ons zal leeren, weten welken weg wij uit moeten
gaan’.
Ten slotte kwam aan het eind van dien dag de minister van Oorlog in antwoord
op eene vraag van den Heer E l a n d verklaren en betoogen dat S.E. van spoorwegen
met het oog op de zuiver militaire belangen in ons land niet gevorderd wordt.
Zoo stonden de zaken in eersten termijn.
Van verschillende zijden was er in de redevoeringen op gewezen dat het langdurig
uitstel van de beraadslagingen over deze motie dit profijt had opgeleverd, dat de
voorbereiding der behandeling daardoor beter geweest was dan anders het geval
geweest zou zijn. Immers in velerlei dagblad- en tijdschrift-artikelen en in
extra-parlementaire redevoeringen was veel licht over de zaak ontstoken geworden,
eer de intra-parlementaire gedachtewisseling aanving. De Regeering, men weet het,
had in een soort ‘pro-en-contra’-geschrift verschillende argumenten voor en tegen
met zorg gerangschikt en zij had voorts aan de Kamer ook belangwekkende gegevens
van geldelijken aard niet onthouden. Bovendien werd in eersten termijn door
verschillende sprekers als om strijd verklaard dat thans in de Kamer over de
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motie zeer belangwekkende redevoeringen waren uitgesproken en inderdaad scheen
het dan ook aannemelijk dat, na al het geschrevene en gesprokene, de Kamer zich
bevoegd achtte om tot een beginsel-uitspraak omtrent de vraag van S.E. te geraken.
Wel was en bleef er bij velen een, volkomen begrijpelijk, groot bezwaar bestaan
tegen den inhoud der motie zelve, welke, zoo zij dan al niet beoogde pressie op de
Regeering te oefenen, dan toch zeer stellig inhield dat zoo spoedig mogelijk
maatregelen tot invoering van S.E. behoorden te worden voorbereid, zoodat zij, naar
mij althans voorkomt, wel degelijk een opdracht aan de Regeering bevatte.
Doch, hoe dit zij, men kon zich kwalijk denken dat de Kamer in dezen stand van
het geding een ‘non liquet’ zou uitspreken; te minder scheen daarvoor plaats daar de
Regeering, hoezeer zij het beginsel van S.E. had bestreden, toch invoering daarvan
niet zoo beslist mogelijk en voor goed had uitgesloten. De Regeering immers had
medegedeeld dat zij tot het instellen van een onderzoek last had gegeven en de
minister van Waterstaat had aan het slot van zijn rede gezegd dat het oogenblik om
hetzij nieuwe overeenkomsten te maken hetzij tot S.E. te besluiten (eerst dan)
gekomen zou zijn, als uit de uitkomsten van dit onderzoek de noodzakelijkheid van
ingrijpende verandering in het tegenwoordige stelsel van spoorweg-exploitatie,
overtuigend zou zijn gebleken. Hier was dus min of meer een dilatoire exceptie
gesteld. Immers bleef de kans bestaan dat de uitkomst van het reeds aangevangen
onderzoek duidelijk in de richting van de noodwendigheid der S.E. zou wijzen. En
de minister van Financiën had verklaard dat het rapport omtrent bedoeld onderzoek
aan de Regeering zou leeren welken weg zij moest uitgaan en daaraan toegevoegd:
‘de Kamer zal bemerken, dat wij zullen weten onzen plicht te doen.’ Men zou dus
meenen dat zij, voor wie thans nog niet volkomen licht over de zaak was opgegaan,
en die thans nog schroomden voor of tegen S.E. zich uit te spreken, zich veilig hadden
kunnen scharen aan de zijde der Regeering, door het standpunt in te nemen
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dat een opdracht aan de Regeering tot zoo spoedig mogelijke voorbereiding der
invoering van S.E. thans nog niet moest worden verleend, daar immers de
wenschelijkheid van S.E. uit het van regeeringswege ingesteld onderzoek, eventueel
zou kunnen blijken.
Het was daarom wel wat wonderlijk dat, na de redevoeringen der ministers en
vóór den aanvang der replieken, de heer N o l e n s een middenweg tusschen
aanneming en verwerping van de motie-B o s kwam openen door het voorstellen van
een nieuwe motie, waarin overwogen werd: dat de vraag of voortzetting van het thans
gevolgd beleid betreffende spoorwegen wenschelijk is, dringende overweging verdient
en waarin de Regeering werd uitgenoodigd door instelling van een staats-commissie
te doen onderzoeken of en zoo ja op welke wijze in dat beleid veranderingen waren
aan te brengen.
Door den voorsteller van deze nieuwe motie werd er op gewezen dat het vanwege
de regeering reeds aangevangen onderzoek gericht was op een speciaal punt en wel
een punt van louter finantieelen aard. En hierin had hij zeker geen ongelijk, al viel
hier tegenover op te merken dat de Tweede Kamer later, na kennisneming der
uitkomsten van dit, zij het dan beperkt, onderzoek op nieuw de vraag ten principale
in overweging had kunnen nemen. De heer N o l e n s achtte het noodzakelijk dat er
meer onderzocht werd dan binnen het kader van de door de Regeering gegeven
opdracht lag. ‘En wel alles wat noodig is, om met voldoende voorlichting het oordeel,
dat ons thans in den vorm eener motie gevraagd wordt, in bevestigenden of in
ontkennenden zin te kunnen uitspreken.’ Doch te dezen aanzien mag zeker wel met
klem de vraag worden gesteld of de voorstanders van de motie-N o l e n s niet van
de staats-commissie in quaestie meer verwachten dan deze hun zal kunnen geven.
Bij de beraadslaging over de motie-N o l e n s werd door een der sprekers opgemerkt,
dat in de staats-commissie allicht juist zij zouden worden gekozen, die tot nu toe het
meest zich met de onderhavige aangelegenheid hebben bezig gehouden, d.w.z. zij,
die over de zaak, waar
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het om te doen is, reeds eene gevestigde meening hebben en deze ook duidelijk
hebben uitgesproken, zoodat, wanneer straks de namen van de leden dezer
staats-commissie openbaar worden gemaakt, men reeds aanstonds met grond zou
kunnen voorspellen wat de conclussies van de meerderheid en wat die der minderheid
zouden zijn. Was deze opmerking zeker niet geheel onjuist, men mag, dit daargelaten,
toch vragen, welke voorlichting men van deze staats-commissie kan verlangen
waardoor inderdaad een nieuw licht op de zaak zou worden geworpen; vragen ook:
of - daargelaten de geldelijke zijde van het probleem, waaromtrent toch reeds door
de Regeering een onderzoek was ingesteld - deze commissie iets anders zal kunnen
doen dan het pro en contra voor S.E. in den huidigen tijd voor Nederland uiteenzetten
en daarmede slechts herhalen wat vóór en tijdens de beraadslaging over de motie-B o s
is gezegd en herhaald.
Intusschen bleek deze motie-N o l e n s het plechtanker te zijn voor velen die, om
welke reden dan ook, hun stem niet aan de motie-B o s wilden geven. Deze laatste
is, gelijk men weet, verworpen met 46 tegen 39 stemmen, terwijl de motie-N o l e n s
is aangenomen met 71 tegen 13.
Welke is de beteekenis van de beide gevallen beslissingen der Kamer? Men mag,
dunkt ons, zeggen dat dit positieve is bereikt: de meerderheid der Kamer heeft zich
uitgesproken tegen een opdracht aan de Regeering om tot naasting liever heden dan
morgen over te gaan. De voor S.E. ontwikkelde gronden hebben de meerderheid der
Kamer er niet toe bewogen de wenschelijkheid daarvan thans reeds zonder nader
onderzoek te bevestigen. De ‘sprekende spoorwegcijfers’ van den Heer T r e u b
hebben, welke moeite hun auteur zich ook gegeven heeft om hen overluid te doen
klinken, bij de meerderheid der Kamer niet de zekerheid gevestigd dat inderdaad
uitstel millioenen kost en dat ook op dien grond liever heden dan morgen tot S.E.
moet worden overgegaan. In dien zin is de felle strijd, door de kampioenen voor S.E.
sinds jaar en dag reeds in en buiten het Parlement gevoerd, verloren. Een
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overgroote meerderheid der Kamer heeft zich voor onderzoek door een
Staats-Commissie uitgesproken... Zij heeft dat gedaan, terwijl de Heer N o l e n s zelf
vlak vóór de stemming over zijn motie herinnerde aan het geestige woord: dat,
wanneer de schepping der wereld was toevertrouwd geworden aan een commissie,
de zaak wellicht thans nog niet tot een goed einde gebracht zou zijn! Het reeds
ontzagwekkend aantal Staats-commissies welker arbeid zoo traag pleegt te vorderen,
is weer met een vermeerderd en over eenige jaren zal waarschijnlijk een lijvig rapport
het licht zien, waarin het voor en tegen van S.E. ten onzent en voor onzen tijd in den
breede zal worden uitgemeten.
Of eene toekomstige Kamer op grond van het rapport dezer Commissie alsdan tot
naasting van onze Spoorwegen door den Staat en tot exploitatie van Staatswege zal
willen overgaan? Het antwoord daarop zal allerwaarschijnlijkst in veel grooter mate
afhangen van de gezindheid dier Kamer ten aanzien van vraagstukken als deze, dan
van de beschouwingen, welke de Commissie in haar verslag zal leveren. Doch is dit
zoo, dan volgt hieruit immers, dat de motie-N o l e n s slechts neerkwam op uitstel
van de beslissing en juist dit daarmede te bereiken resultaat verklaart ongetwijfeld
het groote aantal van hen, die zich voor deze motie uitspraken. De meerderheid der
Kamer bleek S.E., gelijk die door Dr. B o s c.s. gewenscht werd, dat is eer heden dan
morgen, niet te willen. De overgroote meerderheid heeft feitelijk dit gezegd: laat een
volgende Kamer na jaren nog eens over de zaak spreken, zoo haar dat lust, en laat
ons haar thans reeds daartoe de gelegenheid openen door een Staats-Commissie in
te stellen.
Het is echter wel volkomen duidelijk dat in latere jaren de Kamer de
beraadslagingen van Mei '08 zou kunnen herhalen, ook al was daar niet thans reeds
voor gezorgd.
Een praktisch effect heeft de aanneming der motie-N o l e n s dus eigenlijk niet.
Praktisch effect heeft de verwerping van de motie-B o s , daar zij ons de zekerheid
geeft dat althans voorshands van S.E. ten onzent geen sprake zal zijn. Wil men ook
aan de motie-N o l e n s toch nog
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eenig praktisch, gevolg toekennen, dan is dit hierin gelegen: dat wegens de afwachting
van het rapport der Staats-Commissie ten aanzien van S.E. der spoorwegen, zoo vaak
dit punt in het Parlement mocht worden aangeroerd, de dilatoire exceptie zal worden
opgeworpen en men met het oog op de inmiddels rustig voortwerkende Commissie
zal zeggen: la question ne sera pas posée.
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De Limes
Eene Taunus-herinnering
Door F.J.L. Krämer.
De reiziger, die rechts-rheinisch naar Frankfort spoort, hetzij met een internationalen
sneltrein of met een ‘Personenzug’, stopt stellig en zeker aan het station van het
kleine stadje Höchst, een kwartier sporens van de groote koopstad. Klein is het: het
telt niet meer dan een veertien- of vijftienduizend zielen. Het boogt op eene
bekoorlijke ligging aan den oever van de Main; ook is het welvarend. Maar
merkwaardig is het niet, al bewaart het ook de herinnering aan den rampzaligen
ondergang van het leger, dat, onder aanvoering van C h r i s t i a a n v a n
B r u n s w i j k langs den oever der rivier optrekkende, door de troepen van T i l l y
werd overvallen en deels door het zwaard, deels in de golven van den stroom den
dood vond. Het gebeurde in 1622: wie weet hoe weinigen van die veertien- of
vijftienduizend inwoners van dat bloedige voorval - een der zoovele uit den
gruwelijken dertigjarigen oorlog - ooit hebben gehoord?
Een groot bord aan de Noordzijde van het station zal u, zoo gij het niet weet,
vertellen waarom dat stadje Höchst het voorrecht geniet, dat alle treinen er stilhouden.
‘Taunus, 35 minuten’, staat op dat bord te lezen. En wilt
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gij de moeite nemen eene spoorwegkaart te raadplegen, dan ziet gij, dat Höchst een
knooppunt is van spoorlijnen en lijntjes. Begeert gij u te gaan verpoozen in Soden,
voor een badkuur of een afleiding, gij vindt uw baan te Höchst. Hebt gij het
voornemen naar Königstein te gaan, te Höchst zijt gij terecht; juist op Königstein
zal wel het opschrift doelen op dat bord: 35 minuten. Of wel naar Idstein of Camberg,
of naar de Lahn? Höchst is uw station. Noordwaarts gaan die lijnen, alle naar, tot of
door den Taunus, maar één is bij uitnemendheid de Taunus-baan, al draagt dien naam
officieel de lijn naar Wiesbaden: die naar Königstein - tenzij men den omweg verkieze
over Frankfort en Homburg, want ook uit het Oosten is de toegang tot den Taunus
gemakkelijk, gemakkelijker zelfs dan van het Zuiden af.
Beide plaatsen, Homburg en Königstein, zijn geliefkoosde oorden voor de
vermogende Frankforters, die er hunne villa's bezitten, en ook voor de vele touristen
van één dag. Ook vreemden komen er veel, maar dezen bij voorkeur te Homburg.
Want Homburg teert nog op zijn deftig verleden uit den tijd van de speelbank, en
het blijft eene bij uitstek voorname badplaats. Wanneer men op een stil namiddaguur
onbevangen door Homburgs straten wandelt, zou men zich kunnen verwonderen,
dat er nog zoo velen zijn, die voor een langdurig verblijf hunne keuze vestigen op
die kleine, matig fraaie stad, tenzij men naief genoeg zij aan te nemen, dat allen daar
vertoeven om genezing te zoeken van een der talrijke kwalen, waarvoor de bronnen
er verzachting beloven of volledig herstel. Of dan misschien de Taunus er als lokaas
dienst doet, evenals te Königstein? Het is mogelijk, want de stad ligt vlak vóór den
Oostelijken uitlooper van het gebergte, en niet ten onrechte heet zij van oudsher
‘Homburg vor der Höhe’. Toch, men moet al zeer goedmoedig gestemd zijn om te
gelooven, dat de Taunus zulk eene machtige aantrekkingskracht oefent op de
Homburgsche - en ook de Königsteinsche - ‘Sommerfrischler’. Natuurlijk ziet gij ze
vaak genoeg in een rijtuig, van Königstein uit, opzwoegen tegen den Feldberg,
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of per automobiel langs de chaussée snorren, maar verlaat gij die veel begane wegen,
gij kunt zeker zijn, dat geen Kurgast uw pad kruist.
Trouwens, dààr zijn ook geen hôtel-terrassen, waar men kan kouten of niets doen
‘met een boek’, geen Elisabethbronnen, waar men heen en langs kan drentelen tot
het welkome uur van het toilet voor den middagmaaltijd, geen concerten, die
onschatbare toevlucht voor ijdelen en geesteloozen. Touristen, die aan zulke geneugten
behoefte hebben, doen inderdaad beter ‘vor der Höhe’ te blijven, in het nieuwe hôtel
te Königstein of liever nog in het Parkof het Victoria-hôtel te Homburg. Wie den
Taunus wil zien, schudde aan den bergvoet zijne kleine of groote deftigheid af, zegge
zijn alledaagsche stadsgenoegentjes vaarwel en vergete zijne chaise-longue, zijn
landauer en zijne muziekzaal. Want de Taunus, al is hij voor een ‘Spitzenfresser’
een onbeduidend heuvelgroepje, vordert van een gewoon vlakland-bewoner vrij
zware inspanning, en spot met alle bezwaren en tegenwerpingen dat ‘het zoo warm
is’ en ‘zoo hoog’ en ‘zoo steil’. Welaan, hij is de inspanning waard.
Ruim genomen is de Taunus de geheele bergrug, die benoorden den Rheingau en
het Maindal zich in Zuid-Westelijke richting van Homburg uitstrekt tot de Rijnbocht
bij Bingen; het Niederwald is dan de Westelijke uitlooper. In beperkten zin echter en zeker juister - bestempelt men met dien naam alleen het Oostelijke deel van dien
bergrug, de eigenlijke ‘Höhe’. Dien laatsten naam droeg het gebergte nog tot in het
begin der negentiende eeuw: eerst allengs heeft het zijn alouden naam van Taunus
herwonnen. Het heet, dat dit woord gevormd is van een ouden Germaanschen of
Celtischen stam ‘daun’, die de beteekenis zou hebben van ‘hoogte’, hetgeen mogelijk
is, maar den taalkenners ter beoordeeling overgelaten blijve. Zeker is, dat de Romeinen
den naam gebruikten: in de Annalen van Tacitus komt hij voor, en was dus in de
eerste en tweede eeuw na Christus, en waar-
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schijnlijk wel reeds vroeger, bij diens landgenooten in zwang. Ook in dien tijd
verstond men er de berggroep onder benoorden de Main, dus de ‘Höhe’ van onze
dagen.
De Höhe is minder een bergketen dan een groep van vrij onregelmatig bij elkander
staande bergtoppen, die veelal steil en daardoor niet zoo gemakkelijk te genaken
zijn. De Pferdskopf, de Judenkopf, de Seelenberg, de Sängelberg, de Schellenberg,
het Pfaffenroth, de Zacken, de Glaskopf, liggen om en tegenover elkander
nedergeworpen, alsof zij gestrooid waren in het landschap. Zuidelijk van deze toppen
liggen de Kleine en de Groote Feldberg en de Altkönig. Noordwaarts zet het bergland
zich voort tot de Lahn, welker linkeroever gevormd wordt door de steile wanden van
de Taunus-uitloopers.
Van het Main-dal uit gezien is de Höhe eene bijna rechtstandig uit den bodem
oprijzende berg-massa; van verre ziet men de kruin van den Grooten Feldberg, den
Taunus-reus, boven de andere uitsteken. Hemelhoog verheft het gebergte zich niet:
gemiddeld niet boven 600 meter; de Groote Feldberg alleen bereikt eene hoogte van
880 meter boven den zeespiegel. Maar niettemin biedt de bergrug, als achtergrond
van het breede rivierdal, een indrukwekkend gezicht.
Het geheele Nassausche land is rijk aan liefelijke, schilderachtige streken; zijn
heuvelland, zijne dalen, zijne kronkelende stroomen en beken, zijn bouwgrond en
zijn bosschen vormen eene bekoorlijke afwisseling en schenken het oude hertogdom
een rijkdom van natuurschoon, dien menig gebied van grooter omvang het zou mogen
benijden. Langs Wörsbach en Schwarzbach, langs Sieg en Lahn vermeidt zich het
oog in het aanschouwen van een landschap, dat nimmer moede wordt zich te tooien
in ander gewaad.
Maar de trots van Nassau is de Taunus, de Höhe.
Uit leisteen bestaat het gebergte; slechts hier en daar vindt men, naar gezegd wordt,
basalt. Geweldige rotsgevaarten, langs of tusschen welke de mensch zich met
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buskruit of dynamiet een weg heeft gebaand, vertellen van de ontzaglijke steenmassa's,
die onder het golvende graan of het dichte geboomte verscholen liggen. Men meent,
dat in vroeger tijden de geheele Taunus bedekt is geweest met bosschen; zeker is,
dat tegenwoordig de toppen en wanden nog grootendeels bezet zijn met zwaar hout.
De beuk en de den, de eik ook, groeien er welig en vertoonen zich in al de
indrukwekkende grootschheid van een bijna ongerept woud, al verraadt ook een
houtstapel, een afgezaagde stam of een jonge aanplant de zorgzame menschenhand.
Te midden van de hoog oprijzende stammen liggen vaak in woeste wanorde
reusachtige steenblokken verstrooid, naakt, of alleen in de spleten bezet met mos of
andere kleine gewassen, en in de doodsche stilte, die er heerscht, krijgt het tooneel
dan dat romantisch-mystische, dat alleen een bergstreek bezitten kan: wie zou er zich
daar over verwonderen zoo hij eensklaps dartelende kabouters over die blokken zag
buitelen of den schaterlach hoorde van Pan?
De glooiingen der bergen zijn in den Taunus op verscheiden plaatsen, waar de
mensch zich eene vaste woonplaats heeft gezocht, door noeste vlijt ontboscht, en het
bouwland heeft het donkere geboomte vervangen, maar talrijk zijn die plaatsen niet.
Van den Feldberg af - en ook van de andere - stroomen verscheiden kleine beken,
waarvan twee zich eene vrij breede bedding hebben uitgegraven: de Lauterbach en
de Weil. Midden in het woud, hoog aan de helling van den kleinen Feldberg, borrelt
de Weil uit den grond op en sijpelt, een eindweegs van daar aan den zoom, over een
paar steenen naar beneden langs den rijweg; een half uur verder is zij niet veel meer
dan een hand breed, nog een uur gaans noordwaarts bereikt zij omstreeks de breedte
van een meter. En toch heeft zij dan reeds een dal gevormd, dat diep tusschen de
wanden van den Sängelberg en den Seelenberg is uitgehold. Daar ontmoet haar het
water van de Lauterbach, die van de andere zijde van den Feldberg komt, en zich
eveneens een weg heeft gebaand en een dal gegraven. Maar de Lauterbach is de
minste, en wanneer zij zich met de Weil vereenigt, dan geeft zij haar
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naam prijs, en de Weil vervolgt, door haar water gevoed, haren weg langs den
Schellenberg en verder, tot zij bij de scherpe bocht van de Lahn, dicht bij het
schilderachtige, naar haar genoemde Weilburg, op hare beurt haar naam opoffert en
haar kabbelend water overgeeft aan hare sterkere zuster.
Aan den bovenloop van dat kleine stroompje, hoog in het gebergte, hebben zich
de eenvoudige bewoners van het Taunus-gebied dorpen gebouwd, of wellicht zijn
zij daartoe gedwongen door den een af andere burchtheer van Reiffenberg of van
Bassenheim: nog thans ziet men de romantische bouwvallen van dien hoog gelegen
Reiffenberg dreigend zich verheffen op een rotspunt, die het geheele dal beheerscht.
Misschien is het onbillijk die oude lang vergeten geslachten verdacht te maken: de
Reiffenbergers stierven in de helft van de achttiende eeuw uit, hun wapenschild werd
gebroken, en in dien tijd althans waren zij geen roofridders meer. Maar de Hattstein,
een half uur vandaar, is de schrik geweest van den omtrek; thans is hij - gelukkig een bijna vormlooze bouwval, te midden van zware knoestige boomstronken bijna
verborgen in het halfduister van dicht gebladerte, romantisch schoon.
Vijf van die dorpen liggen zoo, hoog in het bergland, enkele niet veel meer dan
gehuchten, een paar slechts vrij welvarend, maar alle den wandelaar lokkend door
de heerlijke omgeving, vooral wanneer men van een der omringende toppen of
berghellingen ze onder zich ziet in het dal.
Eén er van mag meer dan de andere de aandacht vragen. Een paar eeuwen geleden
kwam een edelman uit de omstreken van den Taunus op de gedachte op het
bekoorlijke plekje bij de samenvloeiing van Weil en Lauterbach eene smederij te
vestigen, waarschijnlijk op de een of andere manier het snel stroomende water der
beide beken aanwendende voor zijn doel. Hij bracht zijn plan tot uitvoering, voerde
van ver weg handwerkslieden aan, en begon zijne ‘Schmiede’. Nog tegenwoordig
heet het dorpje, dat aldus ontstond, ‘die Schmied’, al is het ook officieel bekend als
Schmitten, en nog altijd leeft de eenvoudige bevolking er
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voornamelijk van het smidsbedrijf en maakt zij als vanouds spijkers, niet machinaal,
maar met de hand. Maar verstandiger oogen dan die der eenvoudige landlieden
hebben bespeurd welk een rijkdom het heerlijke oord biedt voor een zomerverblijf,
en sedert komen van Mainz, Frankfort en Wiesbaden elken zomer een groot aantal
‘anspruchslose’ gasten, die in de prikkelende berglucht, bijna 500 meter hoog boven
de zee, en in het reine genot van de schoonheid der omringende natuurtafereelen,
verfrissching zoeken, en vinden, voor lichaam en geest. Dáár is de Taunus.
Gemakkelijk genoeg is dat middelpunt van het gebergte te bereiken. Van een der
stations aan den Frankfort-Usinger Spoorweg: Ober - Ursel, Homburg, Anspach,
leiden breede, voortreffelijk onderhouden chaussées bergopwaarts en daarna langs
den bergwand naar beneden in het dal. Voor een deel uit den rotswand gehouwen,
worden zij alle met den rotssteen geplaveid, en zelden gaat men een eindweegs van
eenige lengte zonder langs den weg de kleine hoopen grovere en fijnere steenbrokken
en schilfers te zien, die weldra over den weg verspreid en door de stoomwals met
hare breede wielen geplet zullen worden. Nergens zijn betere wegen dan deze
berg-chaussées, voor de zware vrachtwagens, den automobiel, den voetganger even
doeltreffend en gemakkelijk.
De breede chaussée, die uit het Oosten over de Hohemark, vrij sterk stijgend, naar
Schmitten gaat, bereikt bij den ‘Sandplacken’ het hoogste punt - dat woord ‘Placken’,
het zij terloops gezegd, is een dialectwoord voor ‘Flecken’: een plek. Men is daar
op eene hoogte van 670 meter. Daar opent zich het Lauterbach-dal, en de weg volgt
nu naar omlaag al de kronkelingen van de rotsen. Bij Schmitten stuit hij op het
Weildal, en aan de overzijde verrijzen de Judenkopf en de Pferdskopf. Daarom splitst
hij zich, volgt Zuidwaarts de Weil langs haren bovenloop tot Reiffenberg, en gaat
vandaar weêr bergop in de richting van Köningstein; Noordwaarts loopt hij langs
den rechter Weil-oever langs Weilnau en Weilmünster tot Weilburg toe. Die chaussée
is een der gewichtigste heirwegen in het stroomgebied van
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den Rijn, vooral uit een strategisch, oogpunt, en inderdaad is het zelfs voor den
oningewijde duidelijk, dat geen beter beschutte verbindingsweg dan deze te vinden
is. De ‘Kanonenstrasse’ wordt die chaussée daarom genoemd: een naam, die genoeg
zegt. Die weg voert ook naar den Grooten Feldberg en verder naar den Altkönig.
Van Reiffenberg uit is de Feldberg het gemakkelijkst te bereiken, al eischt de tocht
het laatste half uur dan ook vrij veel van knieën, hart en longen. In tegenstelling van
bijna al de andere Taunus-bergen, die op de kruinen zwaar begroeid zijn, heeft de
Feldberg een geheel kalen, naakten top: slechts mossen groeien daar, en deze nog
weinig. Niets belemmert er het uitzicht, en aan alle zijden reikt het oog tot in het
verre verschiet, over al de lagere bergen heen: Maindal, Nidda-dal, Westerwald,
Zevengebergte en wat al niet meer, half Nassau en den Wetterau ziet gij in het
verschiet of aan uwe voeten.
Wild en romantisch is die boomlooze kruin, al staan er ook de drie
Feldberg-Wirthshäuser zoo gemoedelijk bij elkander, en verrijst de fraaie
uitzichtstoren zoo geruststellend uit den steenigen bodem. Vóór lange, lange jaren,
toen waarschijnlijk geen menschenvoet dien bodem betrad, tenzij de een of andere
Germaansche krijger er de nadering van een verwachten vijand kwam bespieden,
toen het Nassausche land nog het tooneel was van den worstelstrijd tusschen stammen
en volken, zal het niet zoo gemoedelijk zijn geweest op den Feldberg. Dreigend en
onheilspellend lagen er - zooals nu nog - aan den rotswand de grillig gevormde
rotsblokken, die den eeuwenouden naam dragen van Brünhildis-bed, en van oudsher
heeft de sage die gemaakt tot het tooneel harer meest phantastische verhalen. Daar
rustte de machtige Walküre Brünhilde, de geliefde dienaresse van Odin, te midden
der vlammen, en sliep er haar langen slaap; daar wekte haar Sigurd. Daar ook
vertoefde Gunthers bruid, de onbedwingbare dochter van het Noorden, alleen te
verwinnen door Siegfrieds toovermacht en.... bedrog. Zoo werd de natuur-mythe der
Edda en het Germaansche heldendicht gelocaliseerd op
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dien somberen rotsklomp, zoo werkte dat steengevaarte op de verbeelding. Maar ook
in de historie kreeg die rots haar rol. Daar - zoo luidt het verhaal - werd het gruwzame
vonnis voltrokken aan die andere Brünhilde, de wraakzuchtige koningin van Austrasië;
daar sleurde haar een paard zoo lang over en langs de rotspunten, tot zij hare
euveldaden had geboet met het leven. Voorzeker, geen beter tooneel voor een
schrikverhaal dan dit.
Thans klimmen onverschrokken op die rots de Zondagsheeren uit Frankfort.
Van oudere tijden nog spreken die bergen aan den steilen Zuidrand van den Taunus.
Op den Altkönig staan sinds eeuwen rondom den top twee boven elkander opgeworpen
wallen of ringmuren van rotsblokken, waarvan niemand den ouderdom bepalen kan,
maar die in ieder geval zeker vóór de komst der Romeinen reeds bestonden.
Verdedigingswerken waren het zonder twijfel, maar wie maakte ze, en waarom dáár,
bijna 800 meter hoog?
Moet men het antwoord op die vragen schuldig blijven, gelukkiger is men ten
opzichte van eene andere merkwaardigheid van den Taunus, een overblijfsel uit
ouden tijd, nergens beter bewaard dan hier: den zoogenaamden ‘Pfahlgraben’, den
beroemden Romeinschen ‘limes’.
Toen het Romeinsche rijk in den loop der derde eeuw vóór Christus zijne heerschappij
had uitgebreid over het geheele Italiaansche schiereiland en het eiland Sicilië, begon
het langzaam maar zeker zijne grenzen uit te zetten naar alle richtingen, toepassende
wat men tegenwoordig zou noemen eene expansie-politiek, en gedurende omstreeks
drie eeuwen ging het daarmede onafgebroken door. Nog vóór den tijd van den
overgang der republiek in de monarchie was Rome meester over geheel het Iberische
schiereiland en Gallië, het zuiden van Brittannië, het Balkan-schiereiland, een groot
deel van het zoogenaamde Klein-Azië en van de Noordkust van Afrika. In den
Keizer-tijd is daaraan niet zoo heel veel toegevoegd: de bezittingen in Brittannië
werden vergroot naar het Noorden, beoosten den Rijn werden
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meermalen gewichtige krijgstochten ondernomen, benoorden den Donau werd nog
in de tweede eeuw na Christus de verovering voltooid van Dacië, het tegenwoordige
koninkrijk Rumenië. Maar in het algemeen gesproken hield met de vestiging van de
monarchie de expansie van het Romeinsche rijk op, en reeds in de eerste eeuw onzer
tijdrekening begon beoosten den Rijn eene concentratie, die in de volgende werd
voortgezet; in de derde eeuw en later, bij de langzame maar zekere nadering der
Germaansche stammen, kon van vernieuwde uitbreiding geen sprake meer zijn, ook
al waren de binnenlandsche toestanden van het rijk anders geweest.
Uit dezen tijd, uit de eerste en tweede eeuw, zijn de merkwaardige werken
afkomstig, waarmede de Romeinen hun gebied hebben omringd: in Brittannië de
beide muren van Hadrianus en Antoninus Pius, is het verre Oosten van Europa de
muur van Trajanus, aan de overzijde van Donau en Rijn de wallen en muren, die den
naam droegen van Limes Rhaeticus en Limes Transrhenanus, kortweg te vertalen
door Donau- en Rijnwal.
De aanleg van die grenswerken is zeer verschillend geweest. In Brittannië waren
het werkelijk steenen muren, van afstand tot afstand beschermd door een aantal
castella of forten, aan de Zuidzijde gebouwd. De muur nochtans was op zichzelf niet
het groote verdedigingsmiddel: dit was de diepe en breede greppel, die vóór den
muur, dus aan de Noordzijde, gegraven was, en die de bestorming uiterst moeilijk
maakte; de muur zelf zou, voorzoover men daarover naar de geringe overblijfselen
oordeelen kan, naar het schijnt geen verdedigingsmiddel van groote waarde zijn
geweest. Ook de muurwerken, die T r a j a n u s aan den beneden-Donau liet oprichten,
waren van steen gemaakt, zonder kalk of ander verbindingsmateriaal, en opgetrokken
op den vlakken grond, zonder fondement; een greppel ontbrak. Bij eene dikte van
ongeveer drie, hadden die muren eene hoogte van twee meter. Uit de hier en daar
nog gevonden overblijfselen en de afbeeldingen op de T r a j a n u s -zuil te Rome is
dit alles met genoegzame zekerheid afgeleid.
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Hetzelfde stelsel van afbakening volgden de Romeinen elders, maar daar werd eene
andere methode toegepast dan in Brittannië of Dacië.
Waar het mogelijk was maakten zij gebruik van de groote rivieren om hun als
grens te dienen tusschen hun gebied en dat der naburen; daar was dus uit den aard
der zaak van geene verdediging door een kunstwerk, zelfs van geene eenvoudige
afbakening sprake: het eenige vereischte was de bouw van burchten of versterkte
kampen of steden langs den stroom, aan den Romeinschen oever. Zoo was over eene
zeer groote uitgestrektheid de Donau de grens. Niet ver van den mond echter van de
Altmühl, ten westen van Regensburg, was men genoodzaakt van de rivier af te wijken,
omdat een groote strook lands benoorden den Donau, in het tegenwoordige Beieren
en Wurtemberg, nog den Romeinen behoorde. Hetzelfde was het geval met den Rijn,
die als grens gebezigd werd in zijn geheelen benedenloop, en aan zijn linkeroever
in sterkten en steden door de Romeinsche wapenen werd beschermd. Ook de IJsel
deed op dezelfde wijze dienst. Zuidelijker echter, aan den middenloop der rivier,
stond het evenals aan den boven-Donau: een belangrijk grondgebied was Romeinsch.
Bij het concentratie-stelsel toch, dat in de eerste eeuw na Christus werd toegepast,
hadden de Romeinen aan de overzijde der beide groote rivieren nog een aanzienlijke
uitgestrektheid onder hunne heerschappij gehouden, waaraan zij later den naam gaven
van agri decumani of decumates, d.i. tiendgronden of schatplichtig gebied, en het
lag in den aard der zaak, dat zij er belang bij hadden dat gebied nauwkeurig af te
bakenen, en te zorgen dat zij als tiendheeren werden geëerbiedigd; doch bovendien
was het noodzakelijk de tiendplichtige bewoners te beschermen, want geheel of
gedeeltelijk was het land bezet door Galliërs, die uit nooddruft den Rijn waren
overgestoken en, weinig weerbaar als die Galliërs waren, werden zij voortdurend
bedreigd door hunne Oostelijke naburen. Voor dit dubbele oogmerk nu namen de
Romeinen buitengewone maatregelen: dáártoe legden zij het ontzaglijke werk aan,
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dat zij aanduidden met den eenvoudigen naam ‘limes’, d.i. grens of grenswal, een
werk, dat eene lengte had van niet minder dan 542 kilometer.
Gelijk reeds gezegd werd, die limes werd onderscheiden in een limes Rhaeticus
en een limes Transrhenanus of ook wel enkel Rhenanus. De eerste nu, loopende van
den Donau-oever bij den Altmühl-mond in Noordwestelijke en daarna in Zuidelijke
en Zuidwestelijke richting, strekt zich uit tot Lorch, aan de Rems, die bij Canstadt,
niet ver van Stuttgart, in den Neckar valt; de lengte van dezen limes is 174 kilometer.
De limes Rhenanus, die bij Lorch aanvangt, gaat bijna vlak Noordelijk, tot hij, met
eene kleine afwijking naar het Noordwesten, dicht bij Miltenberg de bocht van de
Main bereikt. Van dit punt af kon weder de rivier, die daar eene bijna Noordelijke
richting aanneemt, als grens dienst doen, maar waar zij zich nogmaals buigt en
Westwaarts naar den Rijn vloeit, werd het op nieuw noodzakelijk eene kunstgrens
aan te leggen, en inderdaad werd deze ook in die streken voortgetrokken, zoowel
Noorden Noordwestwaarts tot Arnsburg in den Wetterau, als Zuidwestwaarts vandaar
tot den Taunus, dwars door dit gebergte heen tot bij Kemel, en daarna Noordwestelijk,
de zijrivieren van den Rijn kruisende, in de richting van den hoofdstroom, dien zij
bij Rheinbrohl, ten Noorden van Andernach bereikt. Een reuzenwerk!
Tusschen de beide hoofddeelen nu van den limes is een zeer scherp onderscheid:
de limes Rhaeticus is, evenals de Brittannische en de Dacische grens, een muur, de
limes Rhenanus is een aarden wal - of eigenlijk, in vergelijking met die hooge en
zware muurwerken, een walletje.
Men heeft naar de reden van dit verschil in den aanleg van den limes, die niet
alleen in den jongsten tijd, maar reeds lang te voren in hooge mate de belangstelling
heeft opgewekt, vaak gevorscht, maar eene zekere oplossing is, zooals van zelf
spreekt, niet te geven. Eene bevredigende beantwoording der gestelde vraag is
misschien nochtans deze, dat de bodem in het Beiersch-Wurtembergsche land eene
steenlaag bevat, uitnemend geschikt voor den bouw
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van een muurwerk, terwijl de steensoorten, die voor de andere gedeelten van den
limes ter beschikking waren, die geschiktheid aanvankelijk in veel mindere mate,
daarna in het geheel niet meer bezaten. Bovendien is het waarschijnlijk, dat de
Rijn-limes, althans gedeeltelijk, aanmerkelijk vroeger is aangelegd, en het zou licht
mogelijk zijn, dat de ervaring de behoefte had doen gevoelen aan eene
grensbeschutting, die meer waarborgen beloofde dan de aarden wal.
Want wat hij moge geweest zijn, die aarden limes, een sterk verdedigingswerk
was hij zeker niet. Den ‘Pfahlgraben’ noemt men hem - trouwens ook de Rhaetische
limes draagt den naam van Pfahlgraben, maar de bevolking noemt dien toch meer
den ‘Duivelsmuur’, ofschoon niemand verklaren kan op welke wijze men den duivel
met hem in verband heeft gebracht. Die schijnbaar zoo eenvoudige naam ‘Pfahlgraben’
heeft al heel wat hoofdbrekens gegeven. Sommigen hebben - afgaande op het
voorkomen van de verkorte benaming ‘der Pfahl’ - de meening geuit, dat de wal zoo
geheeten werd, omdat hij op vele plaatsen zoo recht liep als een paal, eene verklaring,
die wel wat al te naief is. Anderen hebben gedacht aan eene bezetting met paalwerk,
met palissaden, maar zulk eene versterking over eene lengte van 375 kilometer - van
Rheinbrohl tot Lorch - werd lang voor eene onmogelijkheid gehouden. Toch is uit
het stelselmatige onderzoek der laatste jaren met zekerheid gebleken, dat de geheele
grenswal bezet was met zware palen, door stevige dwarsbalken verbonden. De
houtskool voor het afbranden der paalpunten en de steenen voor het vaststampen
zijn de onwraakbare getuigen.
Zooals het woord aangeeft is de Pfahlgraben eigenlijk een greppel of gracht, maar,
zoo men dit laatste woord kiest, denke men zich daarbij eene gracht zonder water:
het zal immers ieder aanstonds duidelijk zijn, dat een greppel, die door hoog- en
laagland getrokken wordt, langs de hellingen en bijna over den top der bergen gaat,
onmogelijk met water gevuld kan zijn geweest. Trouwens,
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het was niet te doen om eene nadering onmogelijk te maken, maar alleen om die te
bemoeilijken, en ieder geval om duidelijk voor elkeen zichtbaar te maken, dat hij
stond aan den verboden toegang tot het gebied van Rome.
Het uitgraven van die gracht of greppel leverde van zelf de grondstof voor het
opwerpen van een wal daarachter. Deze werd opgehoogd tot gemiddeld ongeveer 1
M. 25, niet hooger: de metingen, die zeer nauwkeurig gedaan zijn, die rekening
hebben gehouden met den natuurlijken bodem en de daarop gebrachte uitgegraven
aarde, en die bovendien het uitzakken en plattrappen, alsook het ondermijnen door
klein gedierte hebben in aanmerking genomen, laten daaromtrent geen twijfel over.
Maar een vaste maat is met dat al niet aan te geven.
Reeds die geringe hoogte zou voldoende zijn om tot het besluit te voeren, dat de
limes zelf niet bestemd was om eene borstwering te vormen tegen vijandelijke
aanvallen, tenzij men zou moeten gelooven dat hij oorspronkelijk wel als zoodanig
bedoeld was, maar onvoldoende is gebleken, en dat daarom later het stelsel van den
muurbouw is aangenomen. Maar zoo dit zoo ware, dan zou toch de proef niet zijn
voortgezet over een zoo aanmerkelijken afstand als die van Rheinbrohl tot Lorch,
375 kilometer. Nog is hierbij op te merken, dat, indien het te doen ware geweest om
eene verdedigingslinie, de richting op vele plaatsen als hoogst onverstandig gekozen
zou moeten geoordeeld worden, hetgeen van de Romeinsche krijgskunde niet kan
worden verondersteld.
Het is waarschijnlijk, dat de Romeinen begonnen zijn met het oprichten hunner
castella of forten, en dat zij deze daarna zoo goed of zoo kwaad het ging door den
Pfahlgraben verbonden hebben, dat is, dat zij dezen vlak langs of op een afstand van
de forten hebben aangelegd, naar gelang het terrein of de overeenkomst, die zij met
de Germaansche naburen treffen konden, hun de beste gelegenheid bood. Door deze
laatste omstandigheid zou zich laten verklaren, dat hier en daar zulk een fort vrij ver
verwijderd ligt van den grenswal, en zeer dikwijls de wal althans op
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een grooter afstand ligt dan men verkieslijk zou moeten achten.
Natuurlijkerwijze is het in de dalen, in het laagland, veel moeilijker den wal te
volgen en te bestudeeren dan in het gebergte en het woud; in het laagland heeft hij
door natuurlijke oorzaken, als regen en wind, maar veel meer nog door de bewerking
van den grond gedurende zoovele eeuwen, veel meer zijn vorm verloren; in bergen boschland daarentegen is hij weliswaar afgeplat, en somtijds tot een boschweg
geworden, maar niettemin herkenbaar. In laagland is nu en dan geen spoor meer van
wal of gracht te ontdekken, en geeft alleen de richting van den wal in het algemeen
de zekerheid waar het te loor gegane gedeelte bestaan moet hebben.
Om deze reden is in den Taunus de Pfahlgraben zoo bijzonder merkwaardig: daar
kan men hem, bergop bergaf, uren lang volgen, midden door het woud; men loopt
op den afgeplatten rug van den wal, den eigenlijken ‘Graben’ heeft men naast zich,
en zoo wandelende bereikt men achtereenvolgens de grootsche bouwvallen van de
Romeinsche castella, die daar in het hooge gebergte en in het woud, even goed als
in de vlakte, vóór omstreeks achttien eeuwen zijn opgericht langs de geheele
Rijn-grens - langs den Rhaetischen limes, den bovengenoemden Duivelsmuur, vindt
men er geen.
Het spreekt van zelf, dat de grenswal, ook al diende hij op zich zelf niet als
verdedigingslinie, voortdurend bewaakt moest worden. Te dien einde waren op vele
plaatsen - misschien op regelmatige afstanden - wachttorens gebouwd, bestaande uit
een vrij hoog steenen fondement en een daarop geplaatst houten huisje, omringd
door eene gaanderij, als bij een molen. Men bereikte dat huisje langs een ladder, die
opgetrokken kon worden. Er was plaats voor eenige manschappen om verblijf te
houden. In het midden kon gestookt worden; eene vierkante opening diende om den
rook te laten ontsnappen. Het geheele gebouwtje was door een vrij ruim open terrein
omgeven, dat door eene heining was afgesloten. Zulke torentjes staan
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afgebeeld op de T r a j a n u s -zuil; in den Taunus vindt men nog de overblijfselen
van den onderbouw. Die wachttorens dienden vooral om de overwegen te bewaken
en den doorgang te beletten; waarschijnlijk werd het geboomte in het rond weggekapt.
Op den omgang liep de schildwacht, die, ingeval van onraad, door een fakkel
waarschuwende seinen geven kon: ook dit ziet men op de T r a j a n u s -zuil. Overdag
deed hij hetzelfde door den rook van brandend stroo. Evenwel, niet overal kan dit
doeltreffend zijn geweest, met name midden in het woud, omdat daar noch
fakkelschijnsel noch rook op eenigen afstand te zien kon zijn. Op zulke plaatsen zal
wel het afzenden van een bode naar den naastbijzijnden wachttoren het eenige middel
van gemeenschap geweest zijn. Werd op een naburigen post het sein of de tijding
opgevangen, dan werd dit natuurlijk overgebracht naar het naburige fort, en de hulp
was spoedig bij de hand.
Die forten toch, alle binnen den Pfahlgraben, lagen op niet al te grooten afstand
van elkander. Men heeft ze gevonden op acht tot achttien kilometer van elkander
verwijderd, dat is van anderhalf uur tot drie en een half uur gaans. Regelmaat hierin
kon ook niet betracht worden, want de castella waren vaste, door eene bezetting
bewoonde sterkten, en daarom was een eerste vereischte, dat in de onmiddellijke
nabijheid drinkwater te vinden was. Buitendien heeft men blijkbaar de ligging der
castella zoo gekozen, dat zij zoo dicht mogelijk aan een der groote wegen lagen, die
naar het gebied der naburige stammen voerden. Maar verder schijnt men voor de
keuze der terreinen geene eischen gesteld te hebben; zij liggen niet op alleen staande
rots- of bergtoppen, niet op plaatsen, die een wijd uitzicht hebben, al zijn die in de
nabijheid ook aanwezig; somtijds zelfs liggen zij juist aan de helling van bergen,
zooals b.v. het Feldberg-fort, dat den bergwand vlak tegenover zich heeft. En evenmin
is in het oog gehouden, dat voor het fort, indien het aan eene helling werd gebouwd,
die zijde van de bergglooiing moest gekozen worden, die het niet-Romeinsche gebied
aan den voet had. Aan den Pfahlgraben
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in den Taunus b.v. liggen de castella zoodanig, dat het Feldberg-fort Noordwaarts
in het Germaansche vlakland ziet, de Saalburg daarentegen Zuidwaarts in het
Romeinsche gebied. Uit die waarnemingen is lichtelijk de gevolgtrekking te maken,
dat bestrijking en bespieding buiten de bedoeling van den forten-bouw lag. De
Romeinen beoogden alleen den aanleg van eene reeks vaste legerplaatsen, die de
eens verworven en behouden landsgrens kon handhaven, de landbouwende bevolking
kon dwingen hare schatting op te brengen, en haar tevens beschermen. Daarom ook
liep de grenswal in eene somtijds zoo bevreemdende richting. Waarom, zou men
zich willen afvragen, moest die wal aangelegd worden langs de bergwanden van den
Taunus, waarom werden er castella gebouwd op eene hoogte van 6 of 700 meter?
Op die vragen is slechts één bevredigend antwoord mogelijk. Toen de Romeinen
hun concentratie-stelsel toepasten, was of werd het hun belang de vruchtbare streken
van den Wetterau, het Nidda- en het Main-dal binnen hun machtskring te brengen,
en derhalve den wal daaromheen te leggen. Daarom gaf men de lijnrechte richting,
die anders bij den Pfahlgraben zoo dikwijls gevolgd werd, prijs, en maakte men de
groote kromming langs Arnsburg aan den bovenloop van den Wetter, maar daarom
ook trok men hem dwars door het Taunus-gebergte, elken weg, elken toegang uit
het Noorden, door dien greppel met zijn aarden wal en zijne wachttorens, en door
die keten van forten, onverbiddelijk afsluitende.
In den Taunus zijn verscheiden kleinere en grootere castella bewaard, zoo bewaard
ten minste, dat men den vorm, den omtrek, de plaatsen der torens en hoofdgebouwen
volkomen duidelijk zien kan. Het groote, welbekende Saalburg-kasteel ligt aan den
ingang van den Taunus, een eindweegs Noordelijk van Homburg. Van dien Saalburg
kan men bergopwaarts door het bosch over den Pfahlgraben naar den
bovengenoemden Sandplacken wandelen, en wordt even voor die plek - waar vroeger
een eenzaam jachthuis stond, thans een landelijk Wirthshaus - verrast door den
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bouwval van een tweede castellum, zeer klein, maar niettemin een fort; de afstand
van den Saalburg is bergaf vijf kwartier gaans, bergop bijna twee uren. Een klein
halfuur van daar, bij den Stockborn - born = bron - liggen in het bosch verborgen de
puinhoopen van een derde fort, misschien alleen een breeden toren, en nogmaals een
klein uur westwaarts wandelende, vindt men, maar nu op een afstand van den
Pfahlgraben aan den grooten weg, den prachtigen bouwval van het Feldberg-castell.
Vandaar loopt de Pfahlgraben langs den Glaskopf naar Heftrich en verder, maar heeft
dan de eigenlijke Höhe reeds verlaten. Van den ingang dus van den Taunus tot de
Wirthschaft het Roode Kruis, waar de Pfahlgraben de chaussée kruist, d.i. over een
afstand van 10 kilometer, lagen twee groote forten, en daartusschen twee kleine; van
wachttorens heeft men alleen bij den Saalburg de sporen gevonden en bij het
genoemde Rothe Kreuz.
De Romeinen waren geen sympathiek volk. Voor het ideale, het verhevene, hadden
zij weinig gevoel. Oorspronkelijk waren zij noch in kunst, noch in wetenschap.
Geestdrift was hun vreemd. De Grieken hebben ongetwijfeld ook hunne gebreken
gehad, die misschien teveel worden over het hoofd gezien of vergoelijkt, omdat er
zooveel tegenover staat dat aantrekt, maar het koude volkskarakter, dat zich openbaart
in al wat wij van Rome weten, vermag geen sympathie te wekken, al brengt men niet
eens in rekening de trekken, die terugstootend zijn. De grootste deugd of, zoo men
wil, de krachtigst sprekende eigenschap, van den Romein was zijne vereenzelviging
met het vaderland, met den staat, al spreekt ook elke bladzijde der Romeinsche
geschiedenis ervan hoe door het belang van dien staat de persoonlijke eerzucht en
het winstbejag werden gevoed. Onweerlegbaar is het, dat door dien karaktertrek het
Romeinsche volk in staat is geweest zulk een ontzaglijk gebied te verwerven en te
behouden, en tot in de verste gewesten zijn machtigen invloed zoo te doen gevoelen,
dat die nergens ooit geheel is uitgesleten. Waar de Romeinsche sandaal den bodem
betrad, daar drukte hij daarin den
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stempel van den Romeinschen staat, en die indruk was overal dezelfde, aan den rand
der Afrikaansche zandwoestijn en aan de oevers van den Rijn en den Donau. Eerst
toen die karaktertrek was verzwakt wankelde het rijk; het stortte ineen toen hij was
verdwenen.
Wanneer men midden in het bosch of aan de berghelling de puinhoopen van een
Romeinsch castellum ziet liggen, en men bedenkt, dat in den tijd, toen de
legioensoldaat daar in garnizoen lag, op uren afstand geen stad noch dorp te vinden
was, dan gevoelt men ontzag voor de volharding van een volk, dat zich in zoo ver
afgelegen gewesten gedurende zulk een lang tijdsverloop wist te handhaven. Het is
waar, dat de Romeinen daar voor een groot gedeelte de cohorten der zoogenaamde
bondgenooten gebruikten, mannen dus, die in het land of in de nabijheid daarvan
waren geboren, dat zij dezelfde legioenen langen tijd in dezelfde streken in bezetting
lieten, en dat zij hoogstwaarschijnlijk in de meest afgelegen castella en in de
wachttorens geregeld voor aflossing zorgden, maar het leven in die castella moet
toch zware eischen hebben gesteld aan tucht en plichtsgevoel. En het waren er niet
weinig: langs den Rijn-limes heeft men de bouwvallen gevonden van twee-en-zestig
castella en hier en daar een enkelen toren, en hoevelen zullen er nog bestaan hebben,
waarvan geen steen meer is te vinden.
Bij groote forten, den Saalburg b.v., vindt men de grondslagen van een aantal
bijgebouwen, waarschijnlijk de woningen van lieden, die niet tot de bezetting
behoorden, maar hunne diensten of hunne waren verhuurden of verkochten, alsook
de woning van den bevelhebber of van de officieren gezamenlijk: de villa, en
misschien de woningen van de gezinnen der gehuwde soldaten. Maar de kleine lagen
eenzaam en verlaten.
De grondvorm der castella is onveranderlijk dezelfde: een rechthoek met afgeronde
hoeken; wijzigingen in dien vorm, door het terrein opgedrongen, zijn gering en
zeldzaam. Een niet zeer hooge, maar zware muur, aan de buitenzijde door een matig
diepen greppel omgeven, aan den
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binnenkant van een wal voorzien, waarop de verdedigers konden postvatten, maakte
eigenlijk het geheele fort uit. Op den muur stonden torentjes of tinnen, waarachter
de krijgslieden zich konden dekken tegen pijl en lans, en waartusschen hun ruimte
gegeven was voor den speerworp.
Aan elk der vier zijden was een poort, meest, maar niet altijd, in het midden; die
vier poorten hadden een vasten naam. De hoofdpoort was soms dubbel, zooals onder
anderen op den Saalburg, somtijds enkelvoudig, als b.v. op het Feldbergfort. In dit
laatste ziet men nog, een meter hoog, de beide vierkante wachthuisjes, die aan de
binnenzijde de hoofdpoort bewaakten.
Men heeft vroeger gemeend, dat deze forten tevens kazernes waren, omdat van
gebouwen buiten den muur, behalve dan de officieren-villa en de kleine huizen
daaromheen, geen sporen werden gevonden. Maar ook aan de binnenzijde is daarvan
niets ontdekt. Een weinig voor het midden was de ingang van één groot gebouw,
waarvan in elk castellum nog de grondslagen teruggevonden worden, een gebouw,
dat geheel was ingericht als een Romeinsch woonhuis en dus een hof of binnenplein,
en daaromheen een aantal verdekken bevatte. Dat gebouw was het Praetorium. Daar
zijn ongetwijfeld de bureaux van officieren en dergelijke vertrekken geweest. De
breede gaanderij of zuilengang langs den hof diende als exercitie-terrein. Behalve
dit hoofdgebouw vond men in de grootere castella nog een ander: het Quaestorium,
dat men met het bureau der intendance zou kunnen vergelijken, alsmede een
‘horreum’, een magazijn of voorraadschuur, en een veestal.
Om het praetorium nu en daar achter, deels ook er vóór, bleef een zeer ruim, open
terrein over, dat begrensd werd door den binnen-wal, of liever door een pad, dat
daarlangs in het rond liep. Op dat terrein moeten de tenten of hutten hebben gestaan,
die den soldaten tot nachtverblijf dienden; hier en daar heeft men ook op regelmatigen
afstand brandplekken kunnen aantoonen, die bewijzen, dat daar door de soldaten
werd gestookt. Op datzelfde terrein
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waren ook de putten voor drinkwater, zooals er nog te zien zijn op den Saalburg.
De bezetting van de castella verschilde natuurlijk naar gelang van hunne grootte,
en de grootte zal weder afhankelijk zijn geweest van het gewicht, dat gehecht werd
aan het punt, hetwelk voor den bouw werd gekozen, en vooral ook aan den weg, die
er door moest worden beveiligd of bedreigd. Men heeft berekend, dat de groote
castella eene bezetting moeten gehad hebben van 500 man en meer, en het is
waarschijnlijk, dat de verdediging van den geheelen limes een garnizoensleger van
niet veel minder dan 40 duizend man vereischt heeft. Maar nooit waren tegelijk alle
castella bezet.
Tot de grootste castella behoort de Saalburg; dat aan den Feldberg heeft niet veel
meer dan een vierde van zijn omvang, maar is toch verre van klein. Doch wat deze
beide Taunus-castella zoo bijzonder merkwaardig maakt, is dat zij zoo veel beter
bewaard zijn dan de meeste andere langs den Pfahlgraben.
Het Feldberg-fort is nog niet ontgraven, maar gelukkig is het tegenwoordig
verboden op eigen hand aan het delven te gaan en steenen weg te halen, zooals in
vroeger tijd ongehinderd gebeurde. Daardoor ligt nu de fraaie bouwval veilig voor
verval; ook het kleine, schilderachtige fortje aan den Sandplacken wordt door dat
verbod beschermd. Het Feldberg-castellum zal, naar men zegt, eerlang onder
deskundige leiding worden hersteld: hersteld, niet opgebouwd. Het zou ook nergens
toe dienen meer dan één van de Romeinsche castella weder in den staat te brengen,
waarin zij waren ten tijde van de Antonijnen, en zooals dat Feldberg-castellum daar
thans ligt onder het geboomte, aan de berghelling, die het uitzicht geeft op het Weil-dal
in de richting van Reiffenberg, is het zoo schilderachtig schoon, dat men een besluit
tot herstelling in den oorspronkelijken toestand slechts zou kunnen betreuren.
De Saalburg is, zooals algemeen bekend is, herbouwd, onder de hooge bescherming
van den Duitschen Keizer. Geen castellum was zoo goed in zijne grondslagen en
muren

Onze Eeuw. Jaargang 8

59
bewaard gebleven als dit, en geen kon zeker met zooveel juistheid en getrouwheid
worden opgetrokken.
Hoe het aan dien naam Saalburg komt is wel niet zeker, maar sedert de hoogleeraar
T h u d i c h u m zijne studie in het licht heeft gegeven over het woord Sala in zijne
vele samenstellingen, is er reden om mede te gaan met zijne meening, dat dit woord
het grondbegrip van ‘heer’ en ‘heerschappij’ weêrgeeft; zoo zou dus Saalbnrg
ongeveer hetzelfde zijn als Herrenburg. Wat den naam Feldberg betreft - oudtijds
Veltberg - wellicht is die terug te brengen tot de welbekende Germaansche Velleda.
De Saalburg staat inderdaad als een heerscher op den top van een der uitloopers
van den Taunus. Trotsch verrijst vóór den scheidsmuur tusschen de beide doorgangen
van de breede porta decumana het standbeeld van Antoninus Pius, den imperator,
gedost in zijn wapenrok, versierd met brons en goud; gebiedend heft hij den arm
omhoog.
En daartegenover... koopen juffertjes een stel Ansichtskarten, en vroolijke
gezelschappen gaan in het café daar achter en roepen om hun onmisbare Kaffee und
Butterbrod, en bestormen de electrische tram1).

1) Voor de bovengenoemde ringwallen is het best te verwijzen naar Dr. E d . A n t h e s '
geschrift: ‘Der gegenwärtige Stand der Ringwallforschung’, voor den limes naar E r n s t
F a b r i c i u s : ‘Die Besitznahme Badens durch die Römer’, voor de castella naar de studiën
van A l f r . v o n D o m a s z e w s k i . De literatuur is buitengewoon uitgebreid.
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Waar heeft het IndoGermaansche
Stamland gelegen?1)
Door N. van Wijk.
I.
Ieder weet in onze dagen, dat een groot aantal talen van Europa en Azië worden
samengevat onder den naam ‘Indogermaansche taalgroep’; hiertoe behoort alles, wat
Germaansch heet, dus ook het Nederlandsch, verder het Keltisch, Latijn, Grieksch,
Baltisch-Slavisch, de Voor-indische dialecten, waarvan het zgn. Sanscrit er een is,
enz. Deze talen en taalgroepen vertoonen onderling zooveel overeenkomst, dat er
geen twijfel aan is, of zij zijn - elk

1) De quaestie, die ik hoop te bespreken, zal voor velen niet nieuw meer zijn. Ook in Nederland
is er over geschreven. Menige vakman zal zich in de eerste plaats het artikel van professor
Sijmons herinneren, in de Meded. v.d. Maatsch. der Nederl. Letterk. 1898/99, blz. 26-63.
Maar ook buiten dezen vrij beperkten kring zijn er zeker velen, die wel eens iets over het
onderwerp gelezen hebben, bijvoorbeeld het opstel van den heer Van der Molen in de Vragen
van den Dag van 1904 of de stukken van Mr. Valckenier Kips in den Tijdspiegel van 1905
en 1907. Natuurlijk zal men dan ook in dit artikel veel bekende mededeelingen vinden: maar
het stamland-probleem is omvangrijk, men kan het van zeer verschillende kanten bekijken,
en ik vermoed, dat mijn beschouwingswijze in hoofdzaak voor de meesten van mijn lezers
nieuw aal zijn, hoewel zich tegenwoordig veel linguisten ongeveer op hetzelfde standpunt
plaatsen. De litteratuur over het onderwerp is bijzonder omvangrijk, maar ik heb het aantal
verwijzingen tot een minimum beperkt.
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onder verschillende omstandigheden en blootstaande aan verschillende invloeden ontstaan uit één gemeenschappelijke grondtaal, die de Indogermaansche genoemd
wordt. Deze taal veronderstelt een bevolking, die haar sprak, m.a.w. een
‘Indogermaansch volk’. Natuurlijk is het heelemaal niet gezegd, dat alle menschen,
die nu een Indogermaansch dialect spreken, afstammen van deze zgn. ‘Indogermanen’.
Niemand zou dat durven beweren. Maar toch mag er nog wel eens uitdrukkelijk op
gewezen worden, dat taal- en volksafstamming twee geheel verschillende dingen
zijn. Trouwens, verderop kom ik hier nog op terug.
Waar woonde nu dat stamvolk? Waar lag het stamland?
Het spreekt van zelf, dat dit volk, vóór het zich splitste, een lange geschiedenis en
misschien heel wat omzwervingen achter den rug had; wij moeten evenwel al heel
tevreden zijn, als wij de gestelde vragen beantwoorden kunnen voor de zgn.
Indogermaansche periode, d.w.z. de laatste periode waarin de Indogermanen nog bij
elkaar woonden, als één volk, op een samenhangend, al was het dan misschien ook
een groot gebied; - m.a.w. voor den tijd, onmiddellijk voorafgaande aan het
wegtrekken van de eerste Indogermanen, die hun taal naar andere streken en andere
volken hebben overgebracht.

II.
De stamland-quaestie ligt op het gebied van verschillende zeer uiteenloopende
wetenschappen, zoodat er weinigen zijn, die over alle onderdeelen er van bevoegd
zijn te oordeelen. Ik zal mij in dit opstel bepalen tot de taalkundige zijde van het
probleem: ik kan dit met een des te geruster gemoed doen, omdat ik langs dezen weg
ongeveer tot dezelfde resultaten kom als de beoefenaars van andere wetenschappen.
Natuurlijk zijn allen, die zich met deze quaestie bezighouden, het lang niet met elkaar
eens; maar 't wil mij voorkomen, dat men hoe langer hoe algemeener het stamland
in Europa gaat zoeken, en wel in Noord- en Midden-
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Europa. Diegenen die een anthropologische oplossing van het vraagstuk wenschen
te geven, houden gewoonlijk de Indogermanen voor een lang en slank en blond ras,
dat oorspronkelijk in Noord-Europa woonde. De archaeologen, voor zoover zij aan
een ‘Indogermaansche cultuur’ gelooven,1) zoeken het oude centrum van deze cultuur
eveneens in Europa, meer speciaal in een deel van Duitschland en aangrenzende
streken, terwijl anderen,2) die de ontwikkeling van de praehistorische cultuur van ons
werelddeel toeschrijven aan invloeden van het Oosten, die via Zuid-Oost-Europa
naar het Noorden doordrongen, volstrekt niet van meening zijn, dat deze
cultuurbewegingen samengingen met volksverhuizingen op groote schaal. Wat het
negatieve deel van de quaestie aangaat, komt R a t z e l op geografische gronden tot
dezelfde conclusie, waartoe wij ook door historische gegevens worden geleid: dat
Voor-Indië en de schiereilanden van Zuid-Europa in geen geval het stamland zijn.
Waar dit dan wel te zoeken is, daarover laat R. zich vrij vaag uit: hij neemt een zeer
uitgestrekt gebied aan, dat in de eerste plaats als een ‘Wandergebiet’ moet beschouwd
worden, en dat een groot deel van Europa en Azië omvatte: het allerwestelijkste
puntje hiervan was de Noord-Duitsche vlakte met aangrenzende streken. R a t z e l 's
eindconclusie stemt dus niet volkomen overeen met die van de anderen, maar laat
zich tot zekere hoogte hiermee vereenigen.3)
De linguistische palaeontologie, een wetenschap, die zich ook bezighoudt met het
stamland-probleem, brengt ons op het terrein van de taalkunde. Al jaren lang zijn

1) Vgl. bijv. M. M u c h , Die Heimat der Indogermanen, im Lichte der urgeschichtlichen
Forschung. 2. Aufl. Berlin 1904, Kossinna, Die indogermanische Frage archäologisch
beantwortet. Zeitschr. f. Ethnologie 34, 161 v.v.
2) Vgl. bijv. S o p h u s M ü l l e r , Urgeschichte Europas. Strassburg 1905.
3) R a t z e l . Der Ursprung und das Wandern der Völker geografisch betrachtet. I. Zur Einleitung
und Methodisches. II. Geographische Prüfung der Tatsachen über den Ursprung der Völker
Europas. Ber... kön. sächs. Gesellsch. d. Wiss. Hist. Phil. Abt. 1898, 1 vv. 1900, 23 vv.
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er pogingen in het werk gesteld om op grond van cultuurwoorden en dergelijke, die
in verschillende Indogermaansche talen voorkomen, iets te weten te komen aangaande
de cultuur, de fauna en flora van de ‘Urheimat’. Eén van de mooiste geschriften over
dit onderwerp is het boek van H o o p s , getiteld ‘Waldbäume und Kulturpflanzen
im germanischen Altertum’. H o o p s komt tot de conclusie, dat de Indogermanen
in de boschachtige streek van Duitschland hebben gewoond. Hij meent dus, zooals
men ziet, in staat te zijn, het stamland vrij nauwkeurig vast te stellen en te begrenzen,
- heel wat nauwkeuriger en ook eenigszins anders dan ik het hieronder op grond van
andere gegevens zal kunnen doen. - Over dergelijke quaesties als H. bespreekt is niet
alleen veel geschreven, maar ook gepolemiseerd. Zoo verschaffen de twee geleerden
H i r t en S c h r a d e r menig genoeglijk oogenblik aan de lezers van hun boeken1) en
vooral van hun tijdschriftartikels en wederkeerige kritieken, nu eens door de
hooghartige minachting, waarmee zij op de bekrompen of domme ideeën van hun
tegenstander neerzien, dan weer door de vinnigheid, waarmee zij elkaar als echte
kemphanen te lijf gaan. Een van de quaesties, waarover het loopt, is deze: of de
Indogermanen als nomaden in de Russische steppe hebben geleefd, dan wel of ze
westelijker woonden en zich daar met landbouw bezig hielden. In dit geval komt het
mij voor, dat H i r t beslist gelijk heeft, die de laatstgenoemde stelling verdedigt. Wel
is het niet te ontkennen, dat het Indisch-Iraansch allerlei landbouw-termen mist, die
in de andere taalgroepen voorkomen; maar behoeven wij daarom met S c h r a d e r
aan te nemen, dat eerst nadat die eene taalgroep zich had afgescheiden, het overige
Indogermaansch in 't bezit van deze woorden is gekomen? Ligt het niet meer voor
de hand, dat de Indogermaansche voorvaderen van Indiërs en Iraniërs deze termen
hebben verloren, 't zij

1) Ik noem hier:
H. H i r t . Die Indogermanen, Strassburg 1905 en 1907.
O. S c h r a d e r . Reallexicon der indogermanischen Altertumskunde. Strassburg 1901.
Sprachvergleichung und Urgeschichte. 3. Aufl. Jena 1905. vv.
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dan, doordat zij een tijdlang in de steppe hebben gewoond, op hun tocht naar hun
historische woonplaatsen, 't zij dat ze ook zonder zoo'n tijdelijke verandering in hun
levenswijze ze hebben opgegeven of vervangen door andere? Het zou altijd mogelijk
zijn, dat een deel van het stamland een grensgebied tusschen steppe en bosch is
geweest. In 't algemeen is men, naar het mij voorkomt, tegenwoordig weinig geneigd,
om de Indogermanen voor nomaden te houden en hun een steppe-cultuur toe te
kennen.
De linguistische palaeontologie beziet de stamland-quaestie voor een deel van den
taalkundigen kant. Toch is het standpunt, vanwaar ik in de volgende bladzijden het
vraagstuk denk te bekijken, een geheel ander: ik ga niet uit van den woordenschat,
maar van de klankleer. Menigeen zal dit eenigszins vreemd vinden en zich niet
kunnen voorstellen, dat er in deze duistere problemen van de praehistorie licht kan
komen van die zijde. Welnu, ik kan mij die verwondering en dien twijfel best
begrijpen, en ook moet ik bekennen, dat dat licht nog lang geen volkomen betrouwbare
leid-ster voor ons is. Maar ik hoop toch mijn standpunt in de oogen van velen
aannemelijk te kunnen maken, en te doen zien, dat wel degelijk de linguistiek in
engeren zin ons ook bij problemen als dat waarmee wij ons nu bezig houden, goede
gegevens aan de hand doet, die wellicht bij voortgezette studie van deze wetenschap
een nog veel grooter waarde zullen krijgen dan zij nu reeds bezitten. Ik zal eerst met
een enkel woord spreken over de taalwetenschap in het algemeen en de moeilijkheden
die zich in dit vak voordoen, om daarna meer in 't bijzonder stil te staan bij de quaestie
van de klankverandering: dan knoopt zich daar vanzelf de vraag aan vast: Hoe kunnen
die klankveranderingen ons van dienst zijn bij het opsporen van de ‘Urheimat’?

III.
Bij zeer veel linguisten van onze dagen vindt men een zeker scepticisme, wanneer
zij spreken over hun eigen vak.
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Voor een groot deel is dat m.i. toe te schrijven aan de schijnbaar zoo groote
tegenstelling, die er bestaat tusschen de resultaten van het detail-onderzoek en zoo
veel vèrstrekkende hypothesen, die niet één klein feit, maar een of andere tendenz,
die men waar meent te nemen in de geschiedenis van een dialect of van de taal in
het algemeen, willen verklaren. Ik meen dat het best te kunnen toelichten door een
korte bespreking van de geniale - en ook algemeen als zoodanig erkende - hypothese
van d e S a u s s u r e . Deze heeft pogen aan te toonen, dat het Indogermaansche
vocaalstelsel in een zeer oude periode ontstaan is uit een veel eenvoudiger systeem;1)
en wanneer wij d e S a u s s u r e volgen bij zijn reconstructies, dan komen wij tot
een taal met een groot aantal medeklinkers, maar met slechts één klinker, dien wij
ons als a of als e kunnen voorstellen of net zooals wij wenschen.2) Nu zijn er inderdaad
heel wat gronden aan te voeren, die ten voordeele van deze hypothese spreken. Niet
alleen stoot men telkens bij de studie van het Indogermaansche klankstelsel op feiten,
die in de richting van S a u s s u r e 's ‘système primitif’ wijzen, maar ook stelt deze
theorie ons in staat, nog andere hypothesen van veel verder strekking op te stellen,
die eenerzijds op die theorie berusten, anderzijds hieraan eenigen steun toevoegen.
Zoo heeft niet lang geleden de Deensche geleerde M ö l l e r 3) gewezen op de
belangrijke punten van overeenstemming tusschen het oudere Indogermaansch,
zooals de S a u s s u r e 's ‘système’ ons dat doet kennen, en het Semitisch; en langs
dezen weg komt M ö l l e r tot de reconstructie van een Indogermaansch-semitische
grondtaal, - die natuurlijk reeds vele eeuwen vóór de z.g.n. ‘Indogermaansche periode’
zich in dialecten moet hebben gesplitst. En zoo zijn er heel wat redenen, die ons
telkens weer geneigd maken,

1) F. d e S a u s s u r e . Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues
indo-européennes. Paris, 1879.
2) Va n G i n n e k e n heeft, Grondbeginselen der Psychologische Taalwetenschap II, 194 vv.
(Leuvensche bijdragen VII) de klankwaarde er van pogen vast te stellen.
3) H. M ö l l e r . Semitisch und Indogermanisch, I. Kopenhagen, 1907.
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om de S a u s s u r e gelijk te geven, - maar daar staat tegenover, dat wij ons een taal
met één vocaal moeilijk kunnen voorstellen. Is zoo iets evenwel onbestaanbaar? Als
iemand in een of ander afgelegen hoekje van de aarde eens zoo'n taal hoort spreken,
dan zal hij zeker een nuttig werk doen, als hij van die ervaring in Indogermanistische
kringen meedeeling wil doen: zoodoende zal hij vooral aan de medestanders van d e
S a u s s u r e een dienst bewijzen. Er is nog een bezwaar: de ontwikkelingsgang, dien
d e S. ons beschrijft, is zoo doodeenvoudig, zoo kalm-geleidelijk, dat wij ons zoo
iets in een levende taal moeilijk kunnen voorstellen: de geschiedenis van een taal is
een gecompliceerd proces, waarvan het verloop geregeld wordt door een ontelbaar
aantal factoren, die op allerlei, soms onnaspeurlijke, manieren elkaar helpen of
tegenwerken: zou nu het Indogermaansche volk eens bij uitzondering zijn vocalisme
met de zelfde onverstoorbare zekerheid hebben ‘omgewerkt,’ waarmee een bekwaam
wiskundige een algebraïsche vergelijking oplost? Ik gebruik hier misschien wat
krasse uitdrukkingen: de woorden ‘onverstoorbare zekerheid’ en ‘omwerken,’ kunnen
ten gevolge hebben, dat mijn lezers de veronderstelling, die ik aan hun oordeel
onderwerp, direct voor onmogelijk verklaren: immers deze woorden wekken den
schijn op, alsof wij ons die taalverandering als een opzettelijk gewild iets voorstellen,
en zoo ontwikkelt de taal zich nu eenmaal niet. Dat weten en dat voelen wij allen.
Maar toch, hoezeer wij er ook van overtuigd zijn, dat taalontwikkeling geen gevolg
is van een zeker plan in den denkenden geest van de individuen die de taal spreken,
toch kunwij heel goed de vraag stellen: kan een ingrijpende verandering in de taal
op zoo'n ‘algebraïsche’ manier plaats hebben? Ik voor mij durf geen gedecideerd
antwoord hierop geven. Als wij waarnemen, hoe de menschen om ons heen spreken,
hoe reusachtig de verschillen zijn tusschen de taal van personen, behoorende tot een
kleine, eng-bijeenhoorende taalgemeenschap, zouden wij er reeds wat huiverig voor
worden, om van de geschiedenis, van de klanken van een dialect te spreken. Aan
den anderen kant evenwel zal niemand,

Onze Eeuw. Jaargang 8

67
die zich met de taalstudie heeft beziggehouden, zich laten weerhouden, om dit toch
te doen: de praktijk leert dan ook telkens weer, tot wat voor goede resultaten men
zoodoende kan komen. Een belangrijk punt, dat hierbij niet over het hoofd mag
worden gezien, is, dat wij in een taal, die de onze is, die wij dagelijks spreken en
hooren spreken, van zelf veel meer oor hebben voor individueele verschillen; zoodra
wij een vreemde taal hooren of een dialect waarmee wij minder vertrouwd zijn, valt
ons vòòr alles het gelijke op, de overeenkomst tusschen de manier van praten van
de verschillende menschen naar wie wij luisteren. En hierbij denk ik niet aan de
identische woorden en zinsconstructies, die wij bij allen terugvinden, maar in de
eerste en voornaamste plaats aan gelijkheid in klank en intonatie. Ook al hebben wij
met personen te doen met een geheel verschillend timbre van stem, al ligt ook de
stem van den een veel hooger dan die van den ander, toch zal ons de eenheid van
taal in de eerste plaats opvallen. En die eenheid bestaat ook wel degelijk, bij alle
taalgemeenschappen ter wereld; en wel zeker mogen wij spreken van de geschiedenis
van een taal of dialect als een geheel beschouwd, van de ontwikkeling van zijn
klanksysteem. En hoe beter wij in staat zijn, een periode uit de historie van een taal
te overzien, des te eenvoudiger komen ons de hoofdlijnen van dat geheele proces
voor, des te meer ook zien wij er niet een verwarde menigte van afzonderlijke feiten
in, maar veeleer een streven volgens zekere tendenzen, die als 't ware op een bepaald
doel gericht zijn. Ja in sommige gevallen, die ons veel vaster grond onder de voeten
geven dan de studie van het oudere Indogermaansch, treffen wij een zoo eenvoudig
ontwikkelingsproces aan, dat het te vergelijken is met de hypothese van d e
S a u s s u r e . Ik wijs hier bijv. op het Slavisch. Deze taal heeft, in het laatste deel
van haar eenheidsperiode en in den onmiddellijk daarop volgenden tijd, toen zij zich
in drie hoofddialecten had gesplitst, hoogst belangrijke veranderingen ondergaan:
als wij het beginpunt en het eindpunt van een betrekkelijk korte ontwikkelingsperiode
vergelijken, zouden wij geneigd
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zijn, van een ‘taalrevolutie’ te spreken. Natuurlijk is dit een heel ingewikkeld proces
geweest, waarin alle Slavisch sprekende individuen betrokken zijn geweest. Alle taal
is uit den aard der zaak individueel: zouden er nu in zoo'n periode bij verschillende
menschen en groepen van menschen geen tendenzen in geheel tegengestelde richtingen
bestaan kunnen hebben? Misschien wel; maar zooals wij het historische verloop vòòr
ons zien, is er wel degelijk een beweging langs vaste lijnen waar te nemen; één van
die lijnen bijv. is het ‘streven’ om alle lettergrepen open te maken, 't Is of de taal
geen gesloten lettergrepen ‘duldt’. Als vanzelf kom ik hier weer tot zulke
dubbelzinnige woorden, die mij onder de verdenking zouden kunnen brengen van
er anthropomorphische taalopvattingen op na te houden: dat doe ik toch heusch niet;
maar wel geloof ik, dat de historische taalstudie ons het recht geeft dergelijke woorden
als ‘tendenz, streven’ enz. als werkformules te gebruiken. In welke verhouding de
individueele taal staat tot die van een dorp, van een volk, - hoe het wezen van de
eerste te rijmen is met de geleidelijke ontwikkeling van de tweede, daarover zou ik
lang en breed kunnen spreken, - hoewel ik daarmee het laatste woord over de quaestie
wel niet zou zeggen. Nog lang zal het een van de eerste plichten van de linguistiek
blijven, om dieper door te dringen in deze problemen: Hoe verhoudt zich de taal van
een individu tot die van een taalgemeenschap? - en ook: Hoe verhoudt zich het
complex van verschijnselen, dat de geschiedenis van een dialect vormt, tot één van
die verschijnselen afzonderlijk? Zoolang als die vragen nog niet bevredigend
beantwoord zijn, is het moeilijk om in een concreet geval de oorzaken op te sporen,
waarom een taal zich juist zòò en niet anders ontwikkeld heeft. Maar toch mogen
wij er volstrekt niet van afzien, om ons met zulke quaesties bezig te houden;
integendeel: goede hypothesen hierover zullen er zeker toe meewerken om ons inzicht
in de taalhistorie in het algemeen te bevorderen. Laten wij nu eens nagaan, wat de
jongere wetenschap ons leert aangaande de oorzaken van een belangrijken factor
van taalontwikkeling, nl. de ver-
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andering van het klanksysteem. Een groot deel van de hier bereikte resultaten is een
gevolg van de zich steeds uitbreidende kennis aangaande de geschiedenis van
Indogermaansche dialecten.

IV.
Wat hebben wij te verstaan onder ‘klankverandering’? Deze naam is lang niet op
alle gevallen, waar in den loop der tijden een klank vervangen is door een andere,
van toepassing. Om een voorbeeld te geven: vroeger vervoegde men den verleden
tijd van vinden en bergen aldus: ik vand, barg - wij vonden, borgen; nù evenwel
heeft ook het enkelvoud den klinker o. Maar dat komt niet doordat de klank a is
o v e r g e g a a n in den klank o; neen, hij is er door v e r v a n g e n , onder invloed van
verleden tijden als hield: hielden, legde: legden enz., waar singularis en pluralis den
zelfden klinker hadden. Zulke werkwoorden waren oorzaak, dat men de gelijkheid
van vocaal in enkel- en meervoud als iets normaals voelde, en ‘naar analogie’ van
deze vervoeging ontwikkelde zich vond: vonden en dergelijke. Een ander voorbeeld:
In den loop van de tijden is het gebruik van s als meervoudsuitgang steeds algemeener
geworden en bij talrijke woorden is s naast en opgekomen of heeft dit verdrongen.
Komt dat, doordat de klank en in den klank s veranderd is? Geenszins. Wij hebben
ook hier niet met een verandering, maar met een substitutie te doen. In deze beide
voorbeelden mogen wij niet van ‘klankovergang’ spreken; wij hebben hier een paar
van die gevallen van ‘analogie-formatie’, waarvan wij er in elke taal - dat zal men
begrijpen ook zonder dat ik meer voorbeelden geef - er zoo talrijke aantreffen.
Dergelijke formaties kunnen natuurlijk heel goed een gevolg zijn van zuivere
klankverschijnsels; zoo kon bijvoorbeeld de verleden tijd vroeg, die zich naast vraagde
ontwikkeld heeft naar analogie van varen: voer en dergelijke, eerst ontstaan nadat
de klinker van vragen (oorspr. ê) gelijk was geworden aan dien van varen (oorspr.
a); en in zooverre is de klankverandering van deze vocalen een van de oorzaken van
het ontstaan
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van den vorm vroeg. Maar natuurlijk heeft dit laatste verschijnsel zelf niets van een
‘klankovergang’.
Dit woord reserveeren wij voor die gevallen, waar wij met z.g.n. ‘klankwetten’ te
doen hebben. Ik zal door eenige voorbeelden toelichten, wat wij daarmee bedoelen:
1. In het tegenwoordige Nederlandsch wordt het woord kerk met een e-klinker
uitgesproken, vroeger met een korte i, evenals nog altijd in het Hoogduitsch. Is nu
alleen in dit eene woord de i in e veranderd? Neen, deze overgang heeft in alle vormen
met i plaats gehad, die aan één bepaalde conditie voldeden: de i werd e, als er een r
+ een andere medeklinker op volgde. Bij zoo'n regelmatige klankverandering nu
spreken wij van een ‘klankwet’. 2. In sommige streken van ons land hoort men in
wijs een î in andere dialecten en ook in de beschaafde spreektaal een tweeklank,
bestaande uit e + i Deze laatste is uit î ontstaan. Maar die verandering bepaalde zich
niet tot dit eene woord: in sommige streken werd î in alle woorden tot e + i, in andere
wel niet altijd, maar toch onder zekere duidelijk te omschrijven condities. In beide
gevallen gaat dus de klankovergang volgens een regel, een z.g.n. ‘klankwet’. 3. In
het oude Slavisch is een korte a: o geworden: ook een ‘klankwet’. - Wat hebben wij
dus onder dezen term te verstaan? Wij spreken van een ‘klankwet’, als in een taal in
een zekere periode een klank verandert (of wegvalt), 't zij in alle gevallen waar hij
voorkomt, 't zij onder zekere nauwkeurig te omschrijven condities.
Heel na verwant met de klankwetten zijn de betoningswetten, die ons dikwijls
heel vreemd en onverklaarbaar voorkomen; bijv. de z.g.n. wet van W h e e l e r ,
waardoor in elk Grieksch woord, dat op een dactylus () uitging en dat oxytonon
was, het accent één syllabe werd teruggetrokken; - of de Poolsche regel - die ook in
verscheiden andere talen bestaat -, volgens welke het accent van alle woorden is
verplaatst naar de voorlaatste lettergreep.
Hoe zijn nu die ‘klank- en betoningswetten’ te verklaren? Voor een oningewijde ligt
de volgende redeneering
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zeer voor de hand, die men ook bij vakmannen wel eens kan aantreffen. In iedere
taalgemeenschap, hoe klein die ook is, hebben alle menschen lang niet dezelfde
uitspraak. Letten wij bijvoorbeeld eens op het woord maar: de een spreekt een zuivere
a, bij een ander hoort men een klank tusschen a en o, dien wij door 't teeken ao voor
kunnen stellen, terwijl bij een derde de a veeleer den kant van e opgaat (ae). Nu
weten wij, dat in een of ander dialect de a in o is veranderd: wat ligt dan meer voor
de hand, zou men zeggen, dan aan te nemen, dat in de periode toen dat gebeurde het
aantal ao-zeggers geleidelijk grooter is geworden, tot zij ten slotte in de meerderheid
zijn geraakt, zoodat het opkomende geslacht de a uitsluitend als ao is gaan spreken;
dan is het nog maar een kleine schrede om tot den klank o te komen; en dit kan op
dezelfde manier gegaan zijn.
Op het eerste gezicht lijkt deze hypothese heel aannemelijk en het is ook niet te
ontkennen, dat soms een klankovergang op deze wijze kan hebben plaats gehad.
Maar het is niet moeilijk om andere gevallen in overvloed te verzamelen, waarop
een dergelijke verklaring onmogelijk kan worden toegepast. Nemen wij bijvoorbeeld
de Grieksche perfecta tethêla, pephêna, kekhêna. Deze vormen zijn ontstaan volgens
de klankwet, die een gymnasiast reeds leert, voordat hij nog een enkele regel Grieksch
schrift vloeiend kan lezen: wanneer twee op-elkaar-volgende lettergrepen met een
aspirata beginnen, wordt de eerste een tenuis. Zou deze regel misschien daardoor te
verklaren zijn, dat er toevallig een categorie van menschen bestond, die èn de th èn
de ph èn de kh juist in dit speciale geval anders gingen articuleeren, en dat juist in
dit geval het voorbeeld van deze weinigen de heele populatie van Griekenland heeft
doen volgen? Neen, dat is niet aannemelijk, en vooral dergelijke gevallen, waar wij
niet met één klankwet, maar met een serie van parallele wetten te doen hebben,
bewijzen het ontoereikende van de hypothese, die ik zooeven uiteenzette.
Dat werkelijk de taal van den een op die van den

Onze Eeuw. Jaargang 8

72
ander een grooten invloed kan hebben, dat is niet te loochenen; maar dan zal die
invloed zich allicht niet tot één klankovergang bepalen, maar in de heele manier van
spreken zijn waar te nemen. Laat ik liever een voorbeeld aan onze eigen taal ontleenen
dan aan het Grieksch! Er is onder degenen, die beschaafd Nederlandsch spreken, een
categorie van menschen, bij wie de i van is heel dicht bij de e van bes ligt, bij diezelfde
personen zal ook de u van rusten op den klinker van Duitsch können lijken en de o
van op zal weinig verschillen van dien van tot. Dit is een verschijnsel, dat men bij
velen aantreft, o.a. bij menschen, die met een bijzonder ‘gedistingeerd accent’ spreken.
Ga ik nu veel met zulke personen om, dat zal ik misschien gauw merken, dat ik
diezelfde eigenaardigheden ga aannemen, maar tegelijk zal ik voelen, dat hun invloed
zich daarbij niet bepaalt: mijn heele intonatie, het rhythme van mijn woorden en
zinnen, en nog zooveel meer, dat alles is samen te vatten in den term ‘manier van
spreken’, zal zich tot zekere hoogte geassimileerd hebben aan de taal van mijn
omgeving.
M.a.w.: In zoo'n geval is een klankwet, die werkt in mijn taal, één van de
symptomen van een veranderingsproces van grooter omvang, dat veroorzaakt wordt
- om het heel sterk uit te drukken - doordat ik de manier van spreken van anderen
overneem.
Dergelijke verschijnselen behoeven zich niet te beperken tot één individu; als een
aantal menschen zich vestigt te midden van een andere bevolking, die een eenigszins
andere manier van spreken heeft, dan zal hun taal zich wellicht wat modificeeren.
Evenwel kunnen wij op deze wijze onmogelijk al die belangrijke veranderingen
verklaren, die wij zoo vaak ook in de taal van groote taalgemeenschappen waarnemen.
Hoe snel ontwikkelt zich dikwijls niet het klank- en accentsysteem van een taal! Het
is namelijk een verrassend verschijnsel, dat er blijkbaar lange perioden zijn in het
leven van een taal, waarin klank en betoning zich nauwelijks wijzigen, terwijl er aan
den anderen kant soms in een vrij kleine tijdruimte een groot aantal veranderingen
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waar te nemen is, die zeker met elkaar in verband moeten staan en die alle tezamen
het karakter van een taal zoo sterk modificeeren dat men den indruk krijgt van een
revolutie, waaruit de taal als iets geheel nieuws te voorschijn komt. Verderop hoop
ik eenige voorbeelden te geven, ik zal daar nl. uitvoerig stilstaan bij de schijnbaar
zoo raadselachtige voorgeschiedenis van het Slavisch en het Germaansch. Maar ik
zal dat doen in aansluiting aan de verklaringshypothese van de klankwetten, die ik
nu ga bespreken, een hypothese, die men telkens aantreft in taalkundige geschriften
van onze dagen, wanneer er sprake is van taalverandering, en die zeer zeker in
hoofdzaak juist is, hoewel niet in staat, om àlle gevallen bevredigend te verklaren.
De theorie, die ik op het oog heb, is deze: dat taalverandering een gevolg is van
wat men in het Duitsch noemt ‘Sprachmischung’: het klank- en accentsysteem van
een taal zal vooral dan aan menigen schok en menigen stoot blootstaan, die het
tenslotte in een geheel nieuwe evenwichtspositie kunnen brengen, als die taal wordt
aangenomen door een bevolking, die tot nog toe andere dialecten sprak. Deze theorie
is in onze dagen bij de linguisten zeer in de mode en de waarde er van wordt door
sommigen misschien wel wat overschat; in hoeverre dit het geval is, dat zal de
toekomst ons moeten leeren. Maar iedereen weet toch, dat ‘Sprachmischung’, als
die ergens plaats heeft, een heel belangrijke oorzaak van taalwijziging moet zijn.
Laten wij maar eens goed luisteren, wanneer een vreemdeling Nederlandsch praat,
die niet door een zeer bijzonder talent voor het vreemde-talen-spreken of door een
verblijf van vele jaren in een Nederlandsche omgeving zich volkomen aan onze
manier van spreken heeft aangepast; dan zullen wij al heel gauw de opmerking maken,
dat ‘zijn mond niet staat’ naar onze taal, dat hij nog altijd praat met een Duitsch of
Engelsch ‘accent’, - ook al maakt hij geen fouten tegen idioom of zinsbouw. Die
uitdrukking: ‘met een vreemd accent spreken’ is tot zekere hoogte juist: een van de
belangrijkste wijzigingen toch, die onze taal in zijn mond ondergaat, is zeker deze,
dat hij er een ander ‘accent’
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aan geeft, dat hij in een ander rhythme spreekt. Dit rhythme hangt af van verschillende
factoren: kracht van uitademing, toonhoogte, relatieve lengte van klanken en
lettergrepen enz. Maar er zijn wel degelijk ook k l a n k verschillen waar te nemen:
zoodra een vreemdeling Nederlandsch gaat spreken, zal hij als vanzelf èn de a, èn
de e èn de d èn alle overige klanken vervangen door andere - die er wel veel op
gelijken - waaraan zijn spreekorganen gewend zijn. Natuurlijk hangen deze betoningsen klankverschillen ten nauwste met elkaar samen.
Iets dergelijks valt ook waar te nemen, wanneer niet één man, maar een groot deel
van een bevolking een taal overneemt. Gedurende een verblijf in Bosnië en
Herzegowina, waar sedert de occupatie van 1878 steeds meer Duitsch wordt
gesproken, frappeerde het mij telkens, hoe belangrijk dit Bosnische Duitsch afwijkt
niet alleen van dat van de verschillende streken van Duitschland, maar ook van het
Oostenrijksche: maar bij alle Bosniërs, die ik het hoorde spreken, vertoonde het
dezelfde eigenaardigheden en deze laten zich gemakkelijk verklaren uit het klanken accentsysteem van de landstaal, het Croatisch. Als ik op eenigen afstand een
gesprek hoorde, is het mij wel eens gebeurd, dat ik duidelijk kon merken, dat de
sprekers Croaten waren en geen Italianen, Hongaren of iets anders; maar of zij Duitsch
spraken dan wel Croatisch, dat kon ik niet onderscheiden. Om dergelijke
waarnemingen te doen, behoeft men trouwens niet zoover van huis te gaan: in
Vlaanderen kan men ook dikwijls geen verschil hooren tusschen Vlaamsch en Fransch,
als men niet dicht genoeg bij staat, om enkele afzonderlijke woorden op te vangen.
Wellicht zal menigeen het betwijfelen, of die zgn. ‘Sprachmischung’ wel zooveel
voorkomt; en verder: of zij wel dikwijls zulke afmetingen vertoont, dat een heele
bevolking zijn taal opgeeft, om een andere aan te nemen. Schijnbaar levert ons rustige
leven ons weinig grond voor zulke veronderstellingen. Ik zal deze vragen niet
uitvoerig bespreken: alleen wil ik twee opmerkingen er over maken:
1o. In Nederland zoo goed als elders kunnen wij
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voortdurend een eigenaardig verschijnsel van ‘Sprachmischung’ waarnemen, namelijk:
het aannemen van de zgn. ‘beschaafde omgangstaal’ in verschillende streken, overal
evenwel met ‘dialectische’ verschillen van klank en accent. Dit verschijnsel is nog
weinig bestudeerd; maar 't zou toch zoo bijzonder nuttig zijn, als er wat meer werk
van gemaakt werd: ook over de ‘Sprachmischung’ in 't algemeen zou zoo'n onderzoek
ons veel kunnen leeren1).
2o. De geschiedenis van Europa (om ons bij dit eene werelddeel te bepalen) leert
ons menig geval van ‘Sprachmischung’ kennen. Hoeveel talen zijn niet òf geheel
verdwenen òf beperkt tot een klein gebied, die eenmaal gesproken werden door
groote en machtige natiën. Van de taal van Pelasgers, Etruriërs, Thraciërs, Liguriërs
is niets overgebleven. Het Baskisch wordt voor een overblijfsel van het Iberisch
gehouden, een taal die eens over een uitgestrekt gebied in het Spaansche schiereiland
en aangrenzende streken gesproken werd. Het Keltisch is nu teruggedrongen tot een
paar uithoekjes in het uiterste Westen van Europa, terwijl toch het stamland van de
Kelten veel Oostelijker lag en dit volk ± 400 v. Chr. geheel midden-Europa
beheerschte. Moeten wij nu aannemen, dat in de verschillende gevallen, die ik noemde,
met de taal ook de volken zijn verdwenen? Neen, zeker niet, zij verloren wel hun
nationaliteit en hun taal moest wijken voor een andere; maar de groote massa van
de populatie zal wel gebleven zijn, ongeveer waar zij vroeger woonde.
Wij zien dus, dat ‘Sprachmischung’ een lang niet zeldzaam verschijnsel is, dat
o.a. ook in veel streken, waar Indogermaansche talen worden gesproken, zonder
moeite kan geconstateerd worden. En wij zullen zeker wel mogen aannemen, dat de
differentieering van de dialecten van 't Indogermaansch voor een groot deel op deze
wijze verklaard moet worden.

1) In deze overtuiging werd ik nog versterkt door de voordracht (met demonstratie), op het 5de
philologencongres door Prof. v a n H a m e l gehouden ‘over het gebruik van den phonograaf
bij de studie van uitspraak en voordracht in een vreemde taal’.
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Natuurlijk is het in de meeste gevallen, die zich voordoen, uiterst lastig, om deze
hypothese te bewijzen. Van een taal, die lang geleden is opgegeven door een
bevolking, die haar vroeger sprak, weten wij uit den aard der zaak weinig; en nog
minder zijn wij in staat, den invloed aan te toonen, die deze taal heeft gehad bij de
vorming van jongere dialecten. Toch zijn er eenige pogingen in dezen zin aangewend,
en niet zonder resultaat. Wat het Nederlandsche taalgebied betreft, herinner ik aan
professor Te W i n k e l 's onderzoekingen1) aangaande den invloed, op verschillende
van onze dialecten uitgeoefend door het Keltisch, dat eenmaal in een groot deel van
ons land werd gesproken. Verder wijs ik vooral op de zeer breed opgezette studie
van We c h s s l e r 2), die 1o. op een duidelijke, heldere manier het
‘Sprachmischung’-probleem in het algemeen heeft behandeld, en 2o. langs dezen
weg een verklaring heeft gezocht voor de eigenaardige ontwikkeling van de z.g.n.
Romaansche talen, die alle uit het Latijn (al was dit dan ook niet de classieke
schrijftaal) zijn voortgekomen.
Na het voorafgaande zal het duidelijk zijn, dat de ‘Sprachmischung’ een groote
rol speelt in de ontwikkelingsgeschiedenis van talen en dialecten. Maar wij moeten
wel degelijk ook met andere factoren rekening houden. Helaas evenwel zijn de
resultaten van de wetenschap, wat dit hoofdstuk aangaat, nog niet schitterend en ik
kan mij eenigszins begrijpen, dat men zich, zooals Dr. S c h r i j n e n 3) dat doet, na
een korte bespreking van ‘klimatologische invloeden’ enz., tevreden stelt met het
aannemen van een ‘stellige, schoon veelal geheimzinnige macht, waaraan de leden
van eenzelfde taalgemeenschap onbewust gehoorzamen.’ Men heeft veel geschreven
over de ‘gemakzucht,’

1) J. t e W i n k e l . De uitbreiding der Frankische tongvallen over de Nederlanden. Handelingen
v.d. Maatsch. d. Nederl. Letterk. 1904/05, blz. 25-76.
2) E. W e c h s s l e r . Giebt es Lautgesetze? In: Forschungen zur romanischen Philologie.
Festgabe für Herrmann Suchier. Halle 1900.
3) J. S c h r i j n e n . Inleiding tot de studie der vergelijkende Indogermaansche taalkunde. Leiden
1905, blz. 65.
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die een factor van belang zou zijn; - deze is evenwel in den laatsten tijd veel minder
in aanzien dan vroeger. Menigeen neemt graag verband aan tusschen taalontwikkeling
en maatschappelijke omstandigheden, waarschijnlijk wel terecht, maar tot nog toe
moeten wij ons met zeer vage beschouwingen tevreden stellen. Het is merkwaardig,
hoe ook de scherpzinnigste geleerden, als ze dit onderwerp onder handen nemen,
hun critischen blik schijnen te verliezen. Een voorbeeld hiervan: Bij de lectuur van
K r e t s c h m e r 's boek over de Grieksche taal1) werd ik telkens gefrappeerd door de
nauwkeurigheid, waarmee de schrijver allerlei quaesties uitpluist tot in de kleinste
bijzonderheden; hij neemt al heel weinig hypothesen als juist aan, zonder de zaak
eerst zorgvuldig te hebben onderzocht. Maar als hij de oorzaken opspoort, die een
taal lang onveranderd doen blijven2), dan ontkomt ook hij niet aan den vloek, die er
op dit probleem schijnt te rusten; één oorzaak, zegt hij, kan zijn: het bestaan van een
schrijftaal, een andere - waartegen wel niemand bezwaar zal hebben - de
‘abgeschlossene Lage’ en ‘wenig gestörte Entwicklung;’ maar... 3, ‘bei den Russen...
liegt dieser konservative Zug zweifellos im Blut.’ Deze ‘virtus conservativa’ doet
ons onwillekeurig aan den ‘Malade Imaginaire’ denken.
Toch is het gekker gezegd dan bedoeld: K r e t s c h m e r zal wel weinig anders
meenen, dat hetgeen dikwijls ongeveer zoo wordt uitgedrukt: Er bestaat een zekere
overeenstemming tusschen een volk en zijn taal.
Zoo weerspiegelen ook de Engelsche en Fransche taal tot op zekere hoogte het
karakter van die beide naties.
Maar laten wij nu eens vragen: Hoe zijn die volken geworden, wat zij nu zijn? In
Frankrijk zijn de Liguriërs en Iberiërs allengs gekeltiseerd. Daarna heeft de bevolking
eeuwen lang onder Romeinsch-Romaansche invloeden gestaan; ook - hoewel in
geringere mate - hebben de Germanen zich doen gelden. Niet minder belangrijk zijn
de

1) P. K r e t s c h m e r . Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache. Göttingen 1896.
2) t.a.p. blz. 122 v.
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veranderingen, die de taal ondergaan heeft. De vòòr-Keltische dialecten hebben
zeker in verschillende streken plaats gemaakt voor Keltische, tenslotte zijn bijna in
het heele land Romaansche dialecten de alleen-heerschende geworden; maar deze
hebben zich overal gevormd onder den invloed van de talen, die daar vroeger
gesproken werden. Wanneer dus de Fransche taal1) in overeenstemming is met den
aard van het volk, dan komt dat, doordat hun geschiedenis tot zekere hoogte parallel
loopt. De Fransche natie is ontstaan door ‘Völkermischung,’ de Fransche taal door
‘Sprachmischung’: in een streek, waar vroeger een Ligurische bevolking woonde
met een Ligurische taal, daar vinden wij nu een Fransche bevolking met een Fransche
taal. En hetzelfde laat zich beredeneeren voor het Engelsch, het Nederlandsch enz.
En zoo zou dan ook de ‘Konservative Zug’ van de Russen en hun taal een gevolg
zijn van den betrekkelijk geringen graad van ‘Völkermischung.’
Ja, wij zouden K r e t s c h m e r 's uitlating over het Russisch kunnen herleiden tot
een bevestiging van de ‘Völkermischungs’-hypothese, - als niet juist de taal van de
Russen of liever die van hun voorvaderen, de Slaven, die van ouder tot ouder op
hetzelfde gebied woonden, ons noopte, wel degelijk ook andere oorzaken van
taalverandering aan te nemen. En dan ligt het, zooals wij zullen zien, voor de hand,
om hier aan parallelisme te denken met de ontwikkeling van de maatschappij.
Weinig talen leenen zich zoo goed voor de studie van de taalverschijnselen in 't
algemeen, als het Slavisch. Nog eenige eeuwen na onze jaartelling leefden de Veneti
- onder dezen naam komen de Slaven in de oudste bronnen voor - bijeen in het land
ten Oosten van de Weichsel, tot het gebied van den boven-Dniepr toe. Dan komt er
een periode van groote beroering: een deel van het volk

1) Natuurlijk is de ‘Fransche taal’ in alle deelen van het gebied, waar zij gesproken wordt, lang
niet gelijk: en hetzelfde geldt van het volk zelf. De in den tekst gebezigde uitdrukkingen zijn
dus niet volkomen juist. Maar 't komt mij voor, dat dat in dit verband geen kwaad kan, dat
het integendeel de duidelijkheid bevordert.
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trekt weg naar 't Zuiden en Westen, terwijl wellicht in dezen tijd ook reeds een
uitbreiding naar het Oosten mag worden aangenomen. In diezelfde periode verandert
de taal heel snel: een van de tendenzen, die bij dit proces zijn waar te nemen, is de
neiging om alle gesloten lettergrepen open te maken. Vond men dergelijke
eigenaardigheden nu alleen bijvoorbeeld in het Zuid-Slavisch, d.w.z. in de dialecten
op het Balkanschiereiland, dan zouden wij in de eerste plaats aan den invloed van
niet-Slavische talen denken die vroeger in deze streken werden gesproken. Wij
kunnen evenwel in alle Slavische talen dezelfde tendenzen en gelijke veranderingen
constateeren, en hoewel een gedeelte van de ‘mutatieperiode’ zeker na de afscheiding
van de Zuid-Slaven valt, is het niet te loochenen, dat het begin veel vroeger gesteld
moet worden. Het ligt voor de hand om aan te nemen, dat ook toen reeds die zekere
onrust over het Venetivolk was gekomen, die het later zoover uit elkaar heeft
gedreven; maar toch woonden zij nog bijeen in hun oude gebied, al hadden zich de
grenzen hiervan misschien ook reeds uitgebreid. Nu zijn wel is waar de Slaven een
tijdlang onderworpen geweest aan Germaansche stammen; J o r d a n e s verhaalt ons
bijvoorbeeld, dat de Gotenkoning Ermanarik (in de 4de eeuw) onder anderen de
Veneti beheerscht heeft; evenzoo mogen wij wellicht een - periodiek zich herhalende1)
- onderworpenheid aan Turko-Tataarsche stammen aannemen: maar van
‘Sprachmischung’ is hier geen sprake: wel hebben verschillende talen invloed gehad
op het Slavisch; vooral heeft dit aan het Germaansch een groot aantal woorden
ontleend; maar wij hebben volstrekt geen reden om te veronderstellen, dat de Slavische
taal in het gebied, waar zij van ouds werd gesproken, opgedrongen is aan een andere
bevolking. Wij moeten ons tevreden stellen met het feit te constateeren: dat er een
zekere onrust komt over het volk van de Veneti, die zich uit, behalve in
volksverhuizingen op groote schaal, in een snelle, schijnbaar zeer plotselinge,
verandering van de taal. Wat

1) Vgl. J. P e i s k e r . Die älteren Beziehungen der Slaven zu Turkotataren und Germanen und
ihre sozialgeschichtliche Bedeutung, 1905.

Onze Eeuw. Jaargang 8

80
de oorzaak van dit alles is? Misschien staat het direct of indirect met de Germaansche
overheersching, die wellicht vóór Ermanarik begonnen is, in verband; maar wij
kunnen hier slechts gissen.
Hoe was nu het Slavisch vóór dezen tijd van gisting? Het heeft allen schijn, alsof
het toen nog heel veel leek op de Indogermaansche grondtaal, althans wat zijn
klankstelsel en betoning betreft. Stellen wij, dat wat ik zooeven de ‘mutatie-periode’
noemde tien eeuwen geduurd heeft en wel de eerste 1000 jaren van onze jaartelling,
dan komt het ons voor, dat de veranderingen in klank- en accentsysteem in dit ééne
millennium zeker tien maal belangrijker zijn dan die van de voorafgaande 2 à 3
millennia. En dan heb ik de grenzen van deze periode nog veel te ruim genomen.

V.
Na het voorafgaande zal men begrijpen, dat wel degelijk de linguistiek een woordje
mee mag spreken, wanneer wij de ‘Urheimat’ van de Indogermanen willen opsporen.
Een belangrijke oorzaak van taalverandering is ‘Sprachmischung:’ wij zullen dus
mogen aannemen, dat de Indogermaansche stamtaal in die streken al vroeg zich sterk
heeft gewijzigd, waar zij is geïmporteerd en aan de oudere bevolking opgedrongen.
Omgekeerd zal zij een ouderwetsch type hebben bewaard in den mond van die
Indogermanen, die langer in het stamland zijn gebleven. Zooeven gaf ik hiervan
reeds een voorbeeld: de Slaven hebben voor zoover wij weten veel eeuwen voor zij
in de historie optreden in dezelfde streken gewoond; niets wijst er op, dat zij van
elders zouden zijn binnengetrokken: later wijzigt hun taal zich op eens zeer sterk, in
het heele Slavische gebied, waarschijnlijk in verband met een evolutie van
maatschappij en cultuur. Laten wij nu eens een Indogermaansch dialect bekijken,
dat ook op niet-taalkundige gronden algemeen voor geïmporteerd wordt gehouden,
n.l. het Grieksch: dan zal meteen het groote qualitatieve verschil blijken tusschen de
zeer oude taalrevolutie van het Helleensch en de zooveel jongere van het Slavisch.
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Het oudste Grieksch, dat wij kennen, wijkt in allerlei opzichten zeer sterk af van het
Indogermaansch: ook wel wat de klanken, maar vooral wat het accent betreft. Hoe
is nu deze taal ontstaan? Het is een Indogermaansch, dat door de Hellenen,
indringelingen, stammende uit het volk van de Indogermanen, aan een autochthone
populatie opgedrongen is, die vermoedelijk veel talrijker was dan de veroveraars en
die in het bezit was van de zoo hoogstaande Myceensche cultuur. Hoe dit precies
gegaan is, dat kan geen mensch ons vertellen, maar het spreekt van zelf, dat in die
‘Myceensche’ monden het Indogermaansche Grieksch geducht veranderd moet zijn.
Natuurlijk waren er in dien eersten tijd veel menschen, in de eerste plaats de indringers
zelf en wellicht eenige generaties van hun nakomelingschap, die een minder
gemodificeerd Indogermaansch spraken. Dezen gingen langzamerhand op in de
andere bevolking, en de numerieke verhouding, waarin zij in de verschillende streken
stonden tot de oorspronkelijke bewoners, zal beslist van invloed geweest zijn bij het
ontstaan van dialecten. Andere factoren hierbij waren eventueele dialectische
verschillen in de taal van Griekenland vóór de Helleensche invasie, de tijd die er
verliep vóór overal deze taal geheel verdween; enz. Hoe dit ook zij, wanneer een van
uit den vreemde komend volk aan de inboorlingen van een land zijn taal opdringt,
zijn er factoren genoeg voorhanden, die niet alleen vrij snel klank en accent van die
taal wijzigen, maar ook onmiddellijk verschillende dialecten doen ontstaan, die
evenwel uit den aard der zaak onderling belangrijke punten van overeenkomst
vertoonen. Terecht heeft K r e t s c h m e r 1) er op gewezen, dat wij zoowel bij het
Grieksch als ook bij het Arisch en het Italisch (waaruit o.a. 't Latijn, 't Oskisch en 't
Umbrisch zijn voortgekomen), hoe ver wij ook teruggaan, altijd een aantal dialecten
blijven vinden. Het heeft den schijn, alsof wij hier met drie taalgroepen te doen
hebben, die reeds zoolang ze als zoodanig bestaan hebben, in dialec-

1) K r e t s c h m e r . t.a.p. blz. 410 v.
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ten gesplitst zijn geweest; terwijl bijv. het Germaansch blijkbaar tot kort vóór Christus'
geboorte één taal is gebleven. Niet dat alle Germanen precies gelijk gesproken zullen
hebben, maar de verschillen waren toch gering; immers met de middelen, die ons bij
de studie van zoo oude taalperiodes ten dienste staan, zijn wij wel in staat zeer oude
klankveranderingen in deze taal te constateeren, maar voor diezelfde periode kunnen
wij geen dialectische verschillen aantoonen. Nu zijn juist 't Italisch, 't Grieksch en 't
Indisch talen, die reeds bij hun eerste optreden gesproken worden door een
oorspronkelijk niet-Indogermaansch volk. Juist in deze gevallen is dat ook op
niet-taalkundige gronden het zekerst uitgemaakt.
Wat de overige Indogermaansche taalgroepen betreft, zal ik vrij uitvoerig spreken
over het Litausch en het Slavisch, het Germaansch en het Keltisch, waarbij in den
ouden tijd weinig invloed van ‘Sprachmischung’ te bespeuren valt; maar vooraf wil
ik met een enkel woord ook de andere vermelden. Het Iraansch, waarvan de oudheid
ons reeds twee dialecten doet kennen, Avestisch en Oud-Perzisch, is na verwant met
het Oud-Indisch. Deze twee hebben beslist een gemeenschappelijke
ontwikkelingsperiode doorgemaakt. Misschien hebben er reeds lang voordat de
Indiërs van uit Iran naar Voor-Indië optrokken, dialectische verschillen van eenige
beteekenis bestaan in de Indisch-Iraansche taal, maar te bewijzen is dat niet. Evenwel
waren de veranderingen, waaraan reeds toen zoowel het consonantisme als het
vocalisme zijn onderworpen geweest, zoo ingrijpend, - en dat in een periode, toen
in de Germaansche en Slavische streken het klankstelsel nog maar zeer onbelangrijke
wijzigingen had ondergaan -, dat wij bezwaarlijk Iran voor het stamland kunnen
houden en aannemen, dat de Germaansche en Slavische talen van daar uit naar
Noordelijke streken zijn overgebracht. Veeleer het omgekeerde! En dan is het
eigenaardige karakter van de Indisch-Iranische taal een gevolg van ‘Sprachmischung’:
want ook Iran en de streken tusschen Azië en de Indogermaansche ‘Urheimat’ zullen
wel een oudere, ‘auto-
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chthone’ bevolking hebben bezeten. - De twee talen, die Armenisch en Albaneesch
heeten, kan ik met een paar woorden afdoen. Wij kennen deze eerst uit een vrij late
periode, waarin ze reeds tot onherkenbaar wordens toe waren afgeweken van het
oude type. Trouwens, niemand zal er aan denken, om de ‘Urheimat’ 't zij in het kleine
stukje land waar Albaneesch gesproken wordt, 't zij net precies in Armenië te zoeken.
Over het Thracisch-Phrygisch zal ik maar liever zwijgen. Wij weten er wel iets van
maar niet veel. In Herodotus' dagen moeten de Thraciërs op de Indiërs na het grootste
volk geweest zijn, en hun taal werd door vele duizenden gesproken: nù is zij al lang
geheel verdwenen.
Wat het Baltisch en Slavisch aangaat, hiervan valt meer te vertellen. Wel kwam
het Slavisch hierboven reeds ter sprake, maar in verband met het Baltisch wil ik er
nu toch nog op terugkomen. Deze beide Oost-Europeesche taalgroepen zijn na
verwant, en zeer zeker hebben zij nog veel eeuwen na de Indogermaansche periode
één taal gevormd. Daarop wijzen verschillende overeenstemmingen in de dialecten
uit de historische periode, en uit een geschiedkundig en geografisch oogpunt is 't niet
onwaarschijnlijk. In den Romeinschen tijd woonden de voorvaderen van de Balten,
m.a.w. van de Pruisen, Litauers en Letten, onder den naam Aestii ongeveer in dezelfde
streken, waar hun nakomelingen nog wonen: aan de Zuidoostelijke kust van de
Oostzee. De Slaven werden toen Veneti genoemd en hun land lag dicht bij dat van
de Aestii, meer het binnenland in: tusschen den bovenloop van den Dniepr en de
Weichsel. Het heeft allen schijn, alsof in de eenheidsperiode van de beide talen het
Indogermaansche karakter heel trouw bewaard is gebleven, en in sommige opzichten
zijn nog de Slavische en Baltische dialecten van het grootste belang bij het
reconstrueeren van de grondtaal. Voor het nauwkeurig vaststellen van verschillende
zeer interessante klank-combinaties van het Indogermaansch hebben wij aan geen
andere talen zooveel als aan het Croatisch - om van andere Slavische dialecten te
zwijgen -

Onze Eeuw. Jaargang 8

84
en het Litausch. Vooral dit laatste is van groot belang. Ik wijs uitdrukkelijk op het
merkwaardige van dit verschijnsel: wij kennen de Litausche taal en andere Baltische
dialecten eerst uit de periode van de Nieuwe Geschiedenis; daardoor is het ons niet
goed mogelijk, om een goede voorstelling te krijgen van de ontwikkeling van het
vormsysteem, van verbuiging en vervoeging. Maar als het ons om de geschiedenis
van klanken en accenten te doen is, behoeven wij dat gemis aan oude teksten niet te
betreuren; want de tegenwoordige dialecten leeren ons meer in dat opzicht dan een
literatuur van veel eeuwen zou kunnen doen; zij doen ons een taal kennen, die vooral
wat de betoning van de lettergrepen aangaat, heel sterk lijkt op de gereconstrueerde
stamtaal. Op zeer deugdelijke gronden is men tot de conclusie gekomen, dat een
Indogermaansche lange lettergreep op twee manieren kon uitgesproken worden,
‘slepend’ en ‘gestooten’. Ik zal niet pogen een beschrijving van deze twee accenten
te geven, - hun preciese waarde is trouwens niet vast te stellen, - maar wel wijs ik er
op, dat ook het tegenwoordige Litausch nog twee accenten bezit, die met dezelfde
namen worden aangeduid. Of deze nu precies identisch zijn met die van de stamtaal,
dat weten wij niet, maar wel is het uitgemaakt, dat in een zeer groot aantal woorden,
in geheele categorieën van vormen datgene wat wij in het Litausch ‘slependen’ en
‘gestooten’ toon noemen, correspondeert met de gelijknamige accenten van het
Indogermaansch1). Gesteld dus al, dat de qualiteit van die accenten veranderd is, zij
zijn niet samengevallen en ze staan nog in een dergelijke verhouding tot elkaar als
in de Indogermaansche periode, 4000 jaar of langer geleden. En als wij nu het Litausch
vergelijken met Slavische dialecten, die ook in sommige gevallen deze oude
verschillen bewaard hebben, dan krijgen wij den indruk, dat het Litausch, wat de
qualiteit van zijn accenten

1) In verschillende gevallen neemt men dit algemeen aan. Ik voor mij geloof - het is hier
natuurlijk niet de plaats om dat nader toe te lichten -, dat dit aantal nog zeer belangrijk kan
worden uitgebreid.
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betreft, dichter bij de grondtaal moet staan, dan het Slavisch.
Maar laat ik niet verder ingaan op zulke speciaaltaalkundige quaesties. Liever wil
ik de vermoedelijke voorgeschiedenis van het Baltisch-Slavisch in 't kort
recapituleeren:
In de periode van hun eenheid zijn het Baltisch en Slavisch wel eenigszins afgeweken
van hun alleroudsten toestand, maar heel weinig. Voor het Slavisch breekt het vroegst
een periode van snelle en ingrijpende veranderingen aan, maar toch eerst eenige
eeuwen na de afscheiding van het Baltisch. Later, toen groote scharen van Slaven
ver van hun oude gebied zijn weggetrokken, begon, vooral tengevolge van
‘Sprachmischung’ een sterker differentieering van de dialecten. Het Baltisch heeft
nog een millennium langer dan het Slavisch zijn ouderwetsche type bewaard. In
onzen tijd zijn er zeer belangrijke dialectische verschillen1), maar toch is hier en daar
in Litauen het klank- en accentsysteem nog van dien aard, dat wij telkens weer door
het ‘Indogermaansche’ karakter er van worden getroffen. Zou dat alles er niet op
wijzen, dat de ‘Urheimat’ van de Balten en Slaven een deel uitmaakte van het
Indogermaansche stamland? Ik zal niet pogen vast te stellen, hoe groot dat oude
Balto-Slavische gebied geweest is noch waar precies de grenzen er van te zoeken
zijn. Het zal wel een deel van het latere land van de Aestii of van de Veneti geweest
zijn of stukken van beide hebben omvat. Er bestaat absoluut geen reden om er aan
te twijfelen, dat deze volken reeds lang voordat hun namen voor 't eerst genoemd
worden, rustig ongeveer in dezelfde streken hebben gewoond, zóó rustig en zóó van
andere natiën afgezonderd, dat ze bijna heelemaal niet in aanraking kwamen met de
steeds intensiever cultuur van Voor-Azië, Zuid- en West-Europa met Z.-Scandinavië.
Hiermee is het ouderwetsche karakter van de taal volkomen in overeenstemming, en ook de aard

1) De studie van de Indogermanistiek zou iemand er bijna toe brengen, te vermoeden, dat
taalverandering en taaldifferentiëering een soort van preludium is voor het in de historie
optreden van het volk, dat die taal spreekt!
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en levenswijze van het volk zullen in dien tijd wel weinig veranderd zijn1).
Ik ga nu over tot het Germaansch.
De geschiedenis van deze taalgroep maakt op mij een dergelijken indruk als die
van het Slavisch, evenwel zijn de verschillende stadia van ontwikkeling wat ouder.
Een ‘oergermaansche’ taal is ons niet overgeleverd, de vroegste teksten en inscripties,
die wij bezitten, zijn reeds òf Gotisch òf Noorsch - sommige inscripties noemt men
‘urnordisch’, omdat ze uit een tijd zijn, waarin nog één ongesplitste
Noordgermaansche taal bestond - òf Angelsaksisch, Hoogduitsch enz. Maar het heeft
den schijn, alsof juist deze tijd (een paar eeuwen na Christus' geboorte) voor het
Germaansch een periode van snelle ontwikkeling is, die reeds begonnen was, toen
het nog één taal was, en die voortduurde nadat het zich in duidelijk van elkaar
onderscheiden dialecten had gesplitst. Over het heele Germaansche gebied nemen
wij veranderingen waar van allerlei soort, maar, voor een groot deel althans, hebben
deze een gemeenschappelijke oorzaak: den krachtigen klemtoon op de eerste
lettergreep van de woorden. Vroeger was het accent meer musicaal, d.w.z. de
verschillen in toonhoogte waren van veel meer belang dan de relatieve kracht,
waarmee de syllaben werden uitgesproken. Nu was dit musicale accent, dat volstrekt
niet aan het begin van 't woord gebonden was, niet geheel verdwenen, maar wij
nemen vooral de werking waar van een nieuw accent, dat

1) T a c i t u s kent in zijn ‘Germania’ aan de Aestii en Veneti niet precies dezelfde
eigenaardigheden toe. Wat de Veneti-Slaven betreft, is het heel interessant, om eens te lezen,
hoe M ü l l e n h o f f hen in het 2de deel van zijn ‘Deutsche Altertumskunde’ beschrijft. Hij
geeft daar een karakteristiek van dit volk, gebaseerd op de meedeelingen van verschillende
Latijnsche en Grieksche auteurs, die deels nog den ouderen naam Veneti, deels den jongeren,
Slaven, gebruiken. Het is opvallend, zoo goed als deze beschrijving klopt met de volksnatuur
van de tegenwoordige Russen, het volk, dat zeker nog het meeste Slavische bloed in zijn
aderen heeft. Ik wijs bijvoorbeeld op deze woorden van M ü l l e n h o f f : ‘die vollständigste
unbotmässigkeit und zügellosheit und daneben unterwürfigkeit und fügsamkeit gegen den
ersten besten.’
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bestond in een sterken nadruk op de eerste lettergreep: tengevolge hiervan verdwenen
de uitgangen van de woorden of ze werden tot een zwakkeren vorm gereduceerd.
Maar deze accentverandering is niet zoo heel oud. Gesteld dat wij haar in het midden
van de eerste eeuw v. Chr. stellen, dan heeft het Germaansch toch nog zeker 1500
jaar na de Indogermaansche periode de oudere betoning bewaard; en deze dateering
zal nog wel een paar eeuwen te vroeg zijn. Ook worden wij in die periode van snelle
taalverandering gewaar, hoe ouderwetsch het Germaansch toch nog in menig opzicht
is: o.a. doen zich, nog na het begin van onze jaartelling, die oude verschillen tusschen
‘slepend’ en ‘gestooten’ accent gelden, die zoo straks ter sprake kwamen bij het
Baltisch.
Bij de Germanen gaat, evenals bij de Slaven, de snelle taalverandering samen met
een gewichtige periode uit de geschiedenis van het volk. Ook hier een tijd van groote
onrust! Deze is zeker reeds wat vroeger begonnen, dan wij met onze gebrekkige
kennis kunnen verifieeren. Het eerste symptoom, dat wij waarnemen, is het
wegtrekken van de Bastarnen - gesteld dat dit werkelijk, zooals gewoonlijk wordt
aangenomen, Germanen zijn geweest - die in de 2de eeuw v. Chr. bij de Karpaten
zijn aangekomen en later nog verder naar het Zuiden trekken. Dan volgt tegen het
jaar 100 de tocht van de Kimbren, en nog wat later dringt Ariovistus in Gallië binnen:
dat zijn alles praeludia voor de groote ‘volksverhuizing’. In hoeverre de Germanen
hun oorspronkelijk gebied geleidelijk hebben uitgebreid in den tijd, voordat de historie
ons voor het eerst van hun daden verhaalt, dat is niet uit te maken. In ieder geval
heeft het ‘stamland’ gelegen aan de westetelijke kusten van de Oostzee. Het omvatte
een groot deel van Noord-Duitschland, waarbij wij nog wel de Deensche eilanden
en Jutland mogen voegen, en wellicht ook het zuidelijkste gedeelte van Zweden: zie
daar het Germaansche stamland. Is dit, vragen wij nu, ook een deel van het
Indogermaansche? Mij dunkt van wel. Het Germaansch maakt een dergelijken indruk
op ons als het Balto-Slavisch, het
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schijnt lang betrekkelijk onveranderd te zijn gebleven, wat klank en accent betreft:
en dan breekt er - heel plotseling schijnbaar - een periode van snelle ontwikkeling
aan.
Maar ik moet hier toch op een verschilpunt wijzen.
Reeds vóór de accent-verandering plaats greep, die ik hierboven als de inleiding
op de groote ‘mutatie-periode’ qualificeerde, had in één opzicht het klanksysteem
van het Germaansch zich al belangrijk gewijzigd. Menigeen, die overigens volkomen
onkundig is aangaande alle quaesties van taal en taalhistorie, heeft toch wel eens
gehoord van de ‘Germaansche klankverschuiving’, ook bekend - vroeger meer dan
nu - onder den naam ‘wet van G r i m m .’ Deze laatste naam is verkeerd; niet dat
G r i m m hier niet genoemd mag worden, maar omdat het niet één wet is, maar een
serie afzonderlijke klankwetten, die samen zeker eenige eeuwen noodig gehad zullen
hebben, om haar beslag te krijgen. Ik zal nog even meedeelen, waar het op neerkomt:
p en ph zijn f geworden, en deze f werd later onder zekere accent-condities weer v;
evenzoo ontstond v uit een oudere bh, en b werd p. Analoge veranderingen als bij
de lipletters vinden wij bij de tand- en verhemeltemedeklinkers (bijv. t, k), van welke
laatste er eenige verschillende categorieën in de Indogermaansche grondtaal bestaan
hebben. Men begrijpt, dat dit een ingrijpende verandering is!
Wat is nu de oorzaak of de aanleiding tot deze ‘klankverschuiving’ geweest?
Ziedaar een vraag, waarmee zich de geleerde wereld juist in de laatste jaren druk
bezighoudt. Sedert de psycholoog W u n d t er zijn meening over gezegd heeft, hebben
ook anderen - deels tot tegenspraak geprikkeld - zich geroepen gevoeld, om het
probleem onderhanden te nemen. M.i. is in W u n d t 's hypothese beslist een kiem
van waarheid. Hij zoekt de grondoorzaak van de heele ‘klankverschuiving’ in een
intensiever wordend verkeer en een groote opgewektheid in het maatschappelijk
leven: deze sociale evolutie zou tengevolge hebben gehad, dat de menschen sneller
gingen praten en dat zou weer de aanleiding geweest zijn tot die zoo belangrijke
modificatie van het consonantensysteem. Deze theorie is van verschillende
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kanten bestreden, en met recht dunkt mij. Maar in zooverre zal W u n d t toch wel
gelijk hebben, dat de eerste impuls gezocht moet worden in het volksleven zelf, dat
zich in dit taalverschijnsel een episode uit de geschiedenis van de Germaansche
samenleving reflecteert. Maar wat voor een episode? Dat is moeilijk uit te maken.
Aan ‘Sprachmischung’ mogen wij niet denken. Als het Germaansch was opgedrongen
aan een andere bevolking, dan zou het zeer zeker belangrijke veranderingen ondergaan
hebben; maar die zouden zich wel niet bepaald hebben tot een deel van de
consonanten; in de allereerste plaats zouden wij dan een wijziging van betoning,
intonatie enz. verwachten: en deze is blijkbaar in het Germaansch heel wat jonger.
En verder zouden er dan ook wel al dadelijk locale verschillen zijn ontstaan: in
werkelijkheid evenwel krijgen wij zeer duidelijk den indruk, dat nog een tijdlang na
de klankverschuivings-periode het klanksysteem over het heele Germaansche gebied
ongeveer gelijk is geweest. Zouden wij dan misschien met Va n G i n n e k e n 1) aan
invloed mogen denken van de taal van de Kelten, die eenmaal over het Germaansche
gebied geheerscht hebben? Ik geloof van niet: 1e komt het mij voor, dat er geen
voldoende overeenstemming bestaat tusschen de taalverschijnselen van Keltisch en
Germaansch (voor zoo'n oude periode laat zich die nòg bezwaarlijker constateeren
dan voor een jongere) 2e zouden wij eer het omgekeerde verwachten: dat het numeriek
talrijkere volk van de Germanen de taal van de uit den vreemde komende
overheerschers aan de zijne had geassimileerd, 3e is het wel is waar niet te loochenen,
dat de Keltische ijzercultuur van de z.g.n. La-Tène-periode (de laatste eeuwen v.
Chr.) een grooten invloed heeft gehad ook in het Germaansche gebied, zoodat de
hypothese van een Keltenoverheersching wel te verdedigen is, maar in geen geval
heeft deze zich toch over het geheele toenmalige ‘Germania’ uitgestrekt, dat in deze
periode ook

1) Va n G i n n e k e n t.a.p. (vgl. blz. 65 noot 2) blz. 240 v.v.v.G. stelt de Kelten-overheersching
op 800-400, in de eerste plaats verwijzende naar D ' A r b o i s d e J u b a i n v i l l e , Les
Celtes. Deze neemt evenwel een latere periode aan.
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de Deensche eilanden en het zuidelijkste puntje van Zweden omvatte.
Kortom, wij mogen bij de oude Germanen een zeker parallelisme veronderstellen
tusschen de evolutie van de taal en die van de natie zelf: maar van de geschiedenis
van die tijden is ons zoo weinig bekend, dat wij moeilijk iets naders hiervan kunnen
te weten komen. Eén ding weten we evenwel zeker; dat de oud-Germaansche
maatschappij zich sneller ontwikkelde, wij mogen wel zeggen, sneller ‘vooruitging’
dan de Baltische of Slavische. Er bestaat een frappante tegenstelling tusschen de
cultuur van beide volken: op het Baltisch-Slavische gebied merken wij weinig van
vooruitgang, van invloed van het overige Europa of Zuidwest-Azië. Deze invloed
strekt zich nauwelijks verder uit dan het grensgebied. Aan de Westkust van de Oostzee
echter, daar treffen wij een bloeiende, steeds zich verder ontwikkelende cultuur aan,
zoowel in de neolithische als in de bronsperiode. En nu maakt het betrekkelijk weinig
verschil, of wij hier allen invloed van buiten ontkennen, of dat wij aannemen, dat in
verschillende perioden de impuls tot verdere vervolmaking is gegeven door het
Zuiden. Hoe wij ook over deze quaestie denken, wij komen in beide gevallen tot de
conclusie, dat er leven is geweest in dat volk van Noord-Europa, dat het een natie
was met een kloeke, krachtige natuur. Al nam het dan ook de motieven over van
vreemden, al bewerkte het (letterlijk en figuurlijk) grondstoffen, die uit verre landen
waren geïmporteerd: de producten van zijn arbeid dragen een echt nationaal stempel
en toonen ons de evolutie van een samenleving, die zich tot een steeds hooger peil
van beschaving en cultuur wist op te werken.
Ik zal niet veel spreken over de quaestie: wanneer de klankverschuivingswetten
gewerkt hebben - misschien al heel vroeg? misschien over een heel lange tijdruimte?
(1200-500?); ook blijven ons alle details duister: hoe is 't in zijn werk gegaan? Want
al is ook de hypothese, dat er samenhang, misschien een zeker parallelisme, bestaat
tusschen volks- en taalevolutie, heel plausibel, in welke
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verhouding deze twee tot elkaar staan, dat weet niemand. Wij zouden reeds een heel
eind op streek zijn, als ons maar eens een tweede voorbeeld bekend was van een
dergelijk verschijnsel: een groote natie met een homogene steeds vooruitgaande
cultuur en daarmee correspondeerend: een gelijkmatige ontwikkeling van het
klankstelsel over dat heele gebied.
Ten slotte, vóór ik van het Germaansch afstap, nog één opmerking. In de periode
van de klankverschuiving heeft het klanksysteem zich wel belangrijk gewijzigd,
maar toch zijn deze veranderingen gering, als wij ze vergelijken met de ‘revolutie’
van later, die in eenige eeuwen van een betrekkelijk homogene taal een conglomeraat
van dialecten heeft gemaakt, die én van elkaar én van het Oergermaansch meer
verschilden dan het Germaansch van 200 v. Chr. van dat na 2000 v. Chr.
De bespreking van de Germanen en Balto-Slaven leidde ons tot de conclusie, dat
zoowel de West- en Zuidwestkust als de Zuidoostkust van de Oostzee met een groot
gedeelte van het daarachter liggende binnenland tot de Indogermaansche ‘Urheimat’
hebben behoord. Vermoedelijk is ook het stamland van de Kelten hier een deel van
geweest. Nu moet men bij dezen naam niet dadelijk denken aan Frankrijk, waar
volgens den allerbekendsten zin uit C a e s a r Galliërs ofte wel Kelten woonden, en
ook niet aan Wales of Ierland, waar nog Keltische dialecten worden gesproken: de
Keltische ‘Urheimat’ ligt heel ergens anders. D ' A r b o i s d e J u b a i n v i l l e 1)
spreekt van ‘un très petit pays, situé sur les bords du Rhin, du Main et du Danube,
là où se trouvent anjourd'hui la Hesse-Darmstadt, le grand-duché de Bade, le
Württemberg, la Bavière septentrionale,’ en H i r t 2) concludeert: ‘Die uns bekannten
Wanderungen der Kelten zwingen uns als ihre ursprüngliche Heimat Böhmen,
Süddeutschland und Nordwestdeutschland anzunehmen’: het verschil tusschen beide
localiseeringen is

1) D ' A r b o i s d e J u b a i n v i l l e . Les Celtes depuis les temps les plus anciens jusqu'en
l'an 100 avant notre ère. Paris 1904, blz. 6.
2) H. Hirt. Die Indogermanen I. Strassburg 1905, blz. 171.
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slechts quantitatief. Van het Keltisch uit die periode, toen het heele volk in dat
stamland nog bijeenwoonde (± 1000 v. Chr.?) weten wij niets; maar het oudste
Keltisch, dat ons uit latere eeuwen is overgeleverd (vooral eigennamen) doet ons
vermoeden, dat deze taal in dien ouden tijd nog wel weinig van de grondtaal zal
hebben verschild, wat klank en betoning aangaat. Hierdoor worden wij bevestigd in
de meening, dat de Keltische ‘Urheimat’ een deel van de Indogermaansche is geweest.
Natuurlijk wordt dat ook waarschijnlijk gemaakt door de nabijheid van het oudst
bekende Germanenland.
Het gebied van de Indogermanen was dus blijkbaar heel groot: het strekte zich uit
van den Rijn tot den Dniepr. Tusschen de landen in, waar wij van ouds Germanen,
Kelten en Baltoslaven vinden, mogen wij aannemen, dat die Indogermanen woonden,
die later zijn weggetrokken naar Iran en verder naar Indië, naar Klein-Azië en
Zuid-Europa. Misschien vormden sommige afdeelingen hiervan eenmaal één
volksstam bijvoorbeeld met Kelten of met Balto-Slaven: dergelijke quaesties zijn
onmogelijk uit te maken.

VI.
Wellicht zal menigeen zich verwonderen, dat het stamland zoo groot geweest kan
zijn, dat in zoo'n uitgestrekt gebied een betrekkelijk homogene taal kan hebben
bestaan. Een dergelijke twijfel is zeer begrijpelijk en daarom zal ik mij niet er mee
tevreden stellen, mee te deelen dat R a t z e l en veel andere geleerden nog een
uitgestrekter ‘Urheimat’ aannemen, maar ik zal pogen, de aannemelijkheid van de
hypothese te betoogen, door op drie punten even in te gaan:
I. Onder den term ‘Indogermaansch stamland’ verstaan wij niets anders dan: dat
gebied, waar het Indogermaansche volk woonde in de allerlaatste periode van zijn
existentie als een eenheids-volk. Toen kan zijn gebied reeds veel uitgebreider zijn
geweest dan nog eenige eeuwen vroeger.
II. Het is zeer goed mogelijk, dat een taal met een homogeen klank- en
betoning-systeem zich lang op een groot gebied handhaaft, hoewel het moeilijk is,
dit door
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voorbeelden aan te toonen. Tot nog toe meende ik, op autoriteit van specialisten in
dit vak, dat de bewoners van het geheele Eskimo-gebied elkaar verstaan konden, en
al mocht dat ook wat overdreven zijn voorgesteld, dat toch in ieder geval de uitspraak
van Groenland en Labrador ongeveer gelijk was, evenals er een verrassende
overeenstemming in de flexie bestaat. Maar nu hoorde ik onlangs van goed ingelichte
zijde, dat deze in allerlei vaklitteratuur zoo hooggeroemde taal-gelijkheid van de
Eskimo's in werkelijkheid niet bestaat. Men zou zelf eens moeten gaan luisteren, om
te kunnen oordeelen! En hetzelfde geldt van zoo veel taalgebieden buiten Europa,
waarover wij uit boeken veel kunnen leeren: maar van het klank- en accentsysteem
krijgen wij toch op die manier geen goede voorstelling! - Evenwel, al moet ook het
tot zekere hoogte klassieke Eskimo-voorbeeld vervallen, en al is ons geen ander
zeker voorbeeld bekend, daarmee is niet aangetoond, dat overeenstemming van klank
en betoning op een uitgestrekt gebied niet lang bewaard kan blijven. Wanneer het
Litausch in deze beide opzichten gedurende 3500 à 4000 jaar zoo verrassend is blijven
gelijken op de Indogermaansche grondtaal1), dan mogen wij toch wel aannemen, dat
het bewaard-blijven van een ouderwetsch klank-karakter ook elders mogelijk is,
onverschillig of een taal op een klein of op een groot gebied wordt gesproken, terwijl
het in het laatste geval er absoluut niet toe doet of de bevolking van de eene streek
veel in aanraking komt met die van de andere. Natuurlijk evenwel kan deze
klankgelijkheid samen zijn gegaan met belangrijke dialectische verschillen, wat
vormsysteem en syntaxis aangaat. Immers dergelijke verschillen komen uit geheel
andere oorzaken voort dan de klankwetten: de hoofdfactor hierbij is de analogie; en

1) Meermalen heb ik ook gelezen, dat in het Finsch gedurende een paar duizend jaren de
uitspraak van de klanken nauwelijks veranderd is. In taalkundige geschriften worden vaak
Finsche woorden als rengas ‘ring’, kuningas ‘koning’, die uit het Germaansch zijn ontleend
en nu nog hun ‘oergermaanschen’ vorm bewaard hebben. Maar ik moet hier volkomen afgaan
op de autoriteit van anderen.
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hoewel er zeer zeker in een tijd van veel klankverandering meer aanleiding dan anders
bestaat voor het opkomen van analogie-formaties, deze zijn geenszins tot zulke
perioden beperkt, en in 't algemeen mogen wij aannemen, dat zij zich in grooter
getale zullen voordoen, naarmate wij een langere periode uit de geschiedenis van
een taal beschouwen. Zoo is het heel begrijpelijk dat het Litausch niettegenstaande
zijn ouderwetsche klanken en accenten, wat zijn flexie - vooral conjugatie - aangaat,
veel meer van het oude Indogermaansch verschilt dan het Oudindisch en het Grieksch,
twee talen die ons uit een periode van 2500 à 3000 jaar vroeger bekend zijn, - en zoo
mogen wij ook aannemen, dat in de Indogermaansche periode, ofschoon het
klanksysteem over een groot gebied weinig verschilde, in allerlei streken reeds sterk
van elkaar afwijkende analogie-formaties waren opgekomen.
III. Wij moeten ons van de klank-eenheid in de Indogermaansche grondtaal geen
overdreven voorstellingen maken. Immers wij hebben wel degelijk gegevens, die op
dialectische verschillen wijzen; ja, deze zijn veel gemakkelijker te constateeren in
de Indogermaansche grondtaal van 2500 à 2000 vóór onze jaartelling dan in het
Germaansch van 500 v. Chr. of het Slavisch van 200 n. Chr. Toch mogen wij wel
degelijk van één Indogermaansche taal spreken. Van intonatie-verschillen in het oude
stamland weten wij niets, en van veel klanken kunnen wij bij benadering zeggen,
hoe zij geklonken hebben - over het heele taalgebied. Dat er bijv. een medeklinker
b en een klinker e bestonden, daaraan kunnen wij niet twijfelen, hoewel natuurlijk
de preciese uitspraak niet is vast te stellen. En hetzelfde geldt van verscheiden klinkers
en medeklinkers. - Maar nemen wij nu den klank, die door het teeken bh wordt
voorgesteld! Of deze Indogermaansche consonant dichter heeft gelegen bij de
Slavische b of bij de Indische bh, die er beide uit zijn voortgekomen of dat hij nog
heel anders geklonken heeft, dat is moeilijk uit te maken. En 't zelfde geldt voor dh
en gh. Iets dergelijks doet zich voor bij de ‘jongere’ Indogermaansche klanken. Wij
bedoelen
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daar dit mee: De linguisten bepalen zich niet uitsluitend tot het reconstrueeren van
de Indogermaansche taal onmiddellijk voordat deze zich splitste, maar velen van hen
voelen zich sterk aangetrokken tot de romantische problemen, op de voorgeschiedenis
van die taal betrekking hebbende. Inderdaad zijn hier eenige resultaten bereikt en
zoo kan men tegenwoordig wel eens hooren praten van klanken, die eerst in een
jongere periode van het Indogermaansch voorkwamen. In de eerste plaats behooren
daartoe klinkers, die in zwakbetoonde lettergrepen zijn ontstaan; en vooral hiervan
is het moeilijk de klankwaarde te bepalen, omdat zij in de verschillende taalgroepen
op zeer uiteenloopende wijze worden gerepresenteerd. Zou dat er niet op wijzen, dat
reeds in de Indogermaansche periode deze klanken niet over het geheele taalgebied
gelijk werden uitgesproken? M.a.w. zouden wij hier niet te doen hebben met
dialectische verschillen van de stamtaal? Trouwens wij bezitten nog een veel
duidelijker aanwijzing voor die veronderstelling: het Indogermaansch heeft een
categorie van consonanten bezeten, de z.g.n. palatalen, die in het Grieksch, Italisch,
Keltisch en Germaansch als k-klanken, in de andere talen als s-klanken optreden;
deze twee dialectgroepen worden genoemd de centum- en de satem-groep, naar het
woord voor honderd, dat met zoo'n palataal begon; en men neemt aan, dat deze beide
groepen zijn ontstaan uit twee dialecten van de grondtaal1), een Oostelijk, satem- en
een Westelijk, centum-dialect. H i r t vermoedt, dat de Weichsel de grens gevormd
heeft2).

VII.
Zooals ik hierboven al opmerkte, heeft de voorgeschiedenis van de Indogermaansche
stamtaal voor veel Indogermanisten een bijzondere aantrekkelijkheid. Misschien zal
men langs dezen weg eenmaal tot een verklaring komen van de dialectische
verschillen, waarvan ik zooeven sprak.

1) Ook de ontwikkeling van een andere categorie van k-klanken wijst hierop.
2) H. H i r t . Die Indogermanen, I, 183 v.
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Maar tot nog toe is de wetenschap nog lang zoo ver niet. Wij kunnen uit allerlei
gegevens opmaken, dat er vóór de laatste eenheidsperiode veel veranderd moet zijn,
wij kunnen gissen, in welke richting de ontwikkeling is geschied; maar hoeveel tijd
er voor die ontwikkeling noodig is geweest, of het Indogermaansch reeds lang een
dergelijk klank- en accentsysteem heeft gehad als in den allerlaatsten tijd van zijn
bestaan, dat weten wij niet. Als wij letten op die mysterieuse voorgeschiedenis en
op de niet onbelangrijke dialectische verschillen in de stamtaal, dan is het nog des
te merkwaardiger, dat een taal als het Litausch zoolang het type heeft bewaard, dat
wij op goede gronden voor de Indogermaansche periode aannemen. Zou dat er op
wijzen, dat aan deze periode een tijd van rust in het leven van de taal en het volk is
voorafgegaan? Voorloopig is het zeker het beste, dat wij onze fantasie niet al te veel
laten werken. Want dan is er meer kans, dat wij een verkeerde oplossing voor deze
raadsels vinden, dan een juiste.
Zouden wij over dergelijke quaesties ooit tot klaarheid komen? In ieder geval
geloof ik, dat ons inzicht helderder en beter kan worden, dan het nu is. Er worden
herhaaldelijk veronderstellingen uitgesproken aangaande een eventueele verwantschap
van het Indogermaansch hoogerop met andere taalfamilies, of zelfs aangaande de
onderlinge verwantschap van alle talen van de aarde; en het is m.i. niet onmogelijk,
dat wij eenmaal onbeschroomd zullen mogen spreken van een
Indogermaansch-Oeralaltaïsche of Indogermaansch-Semitische of ‘nostratische’
stamtaal, of welken naam wij hier willen gebruiken: wat nu nog maar onzekere
hypothese is, kan wellicht eenmaal zoo waarschijnlijk worden gemaakt, dat allen het
zullen moeten aannemen. Misschien zullen wij dan zoodoende ook ontdekken, waar
eeuwen of millennia vóór de Indogermaansche periode de ‘Urheimat’ lag. Natuurlijk
kan de bevolking van Noorden Midden-Europa niet altijd in die streken gewoond
hebben, want er is een tijd geweest, dat deze bedekt waren met gletschers, en toen
woonden er in Zuidelijker gewesten reeds lang menschen.
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Maar voorloopig komen wij op al te gevaarlijk terrein, als wij ons in zulke
praehistorische quaesties verdiepen, en als wij tot de conclusie zijn gekomen, dat in
de ‘Indogermaansche periode’ onze stamtaal gesproken werd in de vlakten tusschen
Rijn en boven-Dniepr, dan hebben wij het verste punt in het rijk van de hypothese
bereikt, waartoe wij mogen komen.
Vragen wij ten slotte: In welken tijd valt die Indogermaansche periode? Hierboven
noemde ik reeds eenige getallen: hooger dan het jaar 2500 v. Chr. behoeven wij niet
op te klimmen. De voorvaderen van Indiërs en Iraniërs waren al vroeg in Iran
aangekomen, wel al vóór 1500, ook andere volksverhuizingen kunnen vroeg hebben
plaats gehad; maar wij behoeven de Indogermaansche periode toch niet vóór
2500-2000 te stellen, om al wat er daarna gebeurd is, te kunnen verklaren. Iets, wat
wij hier mooi mee kunnen vergelijken, is de oudste geschiedenis van de Kelten. ±
1000 woonden dezen naar alle waarschijnlijkheid nog bijeen in het hierboven
aangegeven stamland. Zij breidden zich van daar geleidelijk uit over heel
midden-Europa, dat zij ± 400 beheerschten van den Atlantischen Oceaan af tot de
Karpaten. Maar al vroeger waren zij nog verder doorgedrongen, o.a. in het Iberische
schiereiland en in Groot-Brittannië. Gewoonlijk nemen de Keltologen twee
volksverhuizingen hierheen aan, waarvan de vroegste op 800 v. Chr. gesteld wordt.
In 390 wordt Rome aangevallen door Keltische scharen, en een eeuw later speelt de
Keltische bevolking van Gallia Cisalpina een groote rol in de geschiedenis van Italië.
En ook in het Oosten stelde deze volksstam zich niet tevreden met belangrijke
aanwinsten van gebied in de streken van Weichsel en Donau. Zij zijn ver
doorgedrongen in het Balkanschiereiland, in 279 plunderen zij Delphi en wat later
steekt een afdeeling van hen over naar Klein-Azië en sticht daar de tetrarchie Galatië.
Natuurlijk ging dit alles niet gepaard met een uitdrijving van de oude bevolking
uit al die streken. Overal hebben wij te doen met ‘Völkermischung’ en daarmee zal
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wel ‘Sprachmischung’ samengegaan zijn. In onze dagen vinden wij Keltische dialecten
alleen nog maar in eenige streken in het uiterste Westen van Europa, elders zijn zij
verdrongen door Germaansche of Romaansche. Maar daarom moeten wij niet denken,
dat het oude Frankrijk e.a. streken indertijd niet gekeltiseerd zijn geworden: de Kelten
hebben hier, 500-50 v. Chr., evengoed hun taal opgedrongen aan de inboorlingen als
de Indogermanen dat ± 1000 jaar geleden, in sommige streken nóg vroeger, hadden
gedaan aan al die volken die door hen werden onderworpen: het eenige verschil is,
dat in dit laatste geval de overwinnaars niet na eenige eeuwen weer zelf onderworpen
zijn geworden door anderen: trouwens in verschillende streken is dat wel degelijk
gebeurd, op die wijze zijn bijvoorbeeld de Oskische en Umbrische talen te gronde
gegaan, tengevolge van de uitbreiding van de Romeinsche heerschappij over Italië.
De nog bestaande Keltische dialecten zijn nauwelijks nog als zoodanig te herkennen;
zoo zijn ze afgeweken van den Oudkeltischen toestand. Nu, dat is best te begrijpen:
zij hebben zich alle door ‘Sprachmischung’ ontwikkeld, ver van hun ‘Urheimat’, en
't zou vreemd zijn, als wij hier ouderwetsgetinte talen aantroffen.
Natuurlijk zijn er heel wat punten van belang, waarin de uitbreiding van de Kelten
en die van de Indogermanen ± 1000 jaar vroeger, sterk van elkaar verschild hebben.
In al die eeuwen heeft de cultuur groote vorderingen gemaakt, de economische
toestanden van de volken hebben zich sterk gewijzigd enz. Maar in de oudere periode
zullen aan de uitbreiding van een volksstam wel minder belemmeringen in den weg
hebben gestaan dan in de jongere, en in ieder geval blijft er, als wij de
Indogermaansche periode op 2500-2000 v. Chr. stellen, daarna niet alleen tijd genoeg
over voor de verhuizing van groote afdeelingen van het Indogermanen-volk naar
verre streken, (daarvoor zijn zooveel eeuwen niet noodig!), maar ook voor het
importeeren en algemeen-worden van de taal in al die landen, waar wij bij 't begin
van de historie Indogermaansche dialecten vinden.
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Eigenaardig treffen: D a n t e 's ontmoeting van zijn ouden leermeester B r u n e t t o
L a t i n i in de hel! Precies als kritiek en kunst elkaar tegenkomen.
Naïef die verbazing, waarmee D a n t e den vereerden maestro, tot straf zijner
tegennatuurlijke zonden rusteloos voortgejaagd door eeuwigen vuurregen, nadert,
als gelooft hij zijn oogen niet, met 'n: ‘Gij hier? Siete voi qui, ser B r u n e t t o ?’ Alsof
hijzelf hem niet in dien zevenden helle-
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kring had gezet, en dit door middel der kunst hem door B r u n e t t o geleerd! Even
naïef als de kritiek zich verbaast, hoe die hooge kunst tot de zonde der
tegennatuurlijkheid kon komen, daarbij vergetende dat zij dit misdrijf vaststelde, èn
nog-wel door vaardigheid, in haar ontwikkeld door de kunst!
En hoe argeloos B r u n e t t o 's frank toesnellen op D a n t e , zonder de oogen neer
te slaan, integendeel met vaderlijke hoogheid(: ‘mijn zoon, o figliuol mio!’) hem
vermanend en schoone toekomst hem voorspellend, naar welke vermaning en profetie
van den ouden zondaar de leerling met reverentie en geloofsontzag luistert - even
argeloos als de kunst, na op het hevigst door de kritiek te zijn gehoond om haar zonde
tegen het leven, tegen de natuur, haar vaderlijke rechten herneemt over het pleegkind
dat wel hoog doet, haar echter niet kan missen, en onderwijl vergeet hoe zij het de
oogen opende voor de natuur, over welks gemis het nu toornt.
Dus tegennatuurlijkheid de onvergefelijke zonde der kunst, natuurlijkheid haar
wondergave, waardoor haar tweede, met de eerste gelijkstaande, gave, die van den
vorm, eerst leven, beteekenis krijgt? Natuur en vorm - dat kunst? Kunst zoo
gemakkelijk? Dat kunst; ja, doch zoo moeilijk, dat gij het niet kunt, voortreffelijke
lezer. Wat gij niet kunt, dat noemt ge kunst - en is het u gegeven kunst te maken,
dan zult ge, later uw kunst aanschouwend, verwonderd het hoofd schudden en nog
beter verstaan: kunst is wat ge niet kunt! Want kunst maakt gij, als ge verlaten hebt
vader en moeder, vrouw en kind; als ge verloochend hebt uzelven, uw wijsheid en
begeerten, en in volkomen zelfontlediging zijt doorgedrongen in het heilige der
heiligen van de natuur, en daar de levenselementen zaagt samenkomen in wondere
harmonie, het leven zaagt worden en vergaan volgens de muzikale, rhythmische
wetten van groei en bloei, en sterven; als dan uw beeldende vormgave in volkomen,
vrije noodwendigheid deze wetten ging volgen, zoodat wat gij vormdet even van
zelf-gekomen bleek als een natuurproduct, toch even wonderlijk-noodwendig en, ja,
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laat ons zeggen, even natuurlijk - dan hebt ge kunst gemaakt. En daar gij dit niet
kunt, niet kunt namelijk, zooals ge wel kunt schaatsenrijden, of fransch spreken, of
pianospelen, een vaardigheid, die eenmaal verworven, met weinig oefening in uw
bezit blijft, is kunst, wat ge niet kunt. Want kunst komt uit een sfeer, de sfeer van
het daemonische, waarover gij niet te beschikken hebt, werkt volgens wetten, wetten
van levensontstaan, die gij niet in uw hand hebt. Zelfs het trouw voldoen aan haar
ontstaansvoorwaarden verzekert niet haar ontstaan. Zoo geeft het voldoen aan haar
eerste voorwaarde: belangelooze indaling en zelfverloren aanschouwing van het
leven u nog geen zekerheid dat uw aanschouwing kunst zal worden; bv. dàn zal dit
niet geschieden, als uw geest de activiteit mist om het aanschouwde leven te maken
tot eigen leven, een bron van leven in uzelf. Evenzoo geeft het voldoen aan haar
tweede, aan de eerste gelijke, voorwaarde: ontembare werkkracht, die u doet arbeiden,
gierig op elke minuut die uw werk ten goede zou kunnen komen, en onverpoosd
alles, alles in dienst stellend van uw werk, gelijk ook de natuur dag en nacht rusteloos
voortwerkt, evenmin zekerheid dat uw arbeid aan een kunstwerk zelve kunst zal
worden; integendeel, kunst wordt niet door oefening, vlijt of volharding verkregen,
hoezeer ze ook nooit zonder deze ontstaat.
In het voorbijgaan: wie niet vreemd is aan het religieuse leven zal in dat van de
kunst parallellen opmerken met het christelijke - van een ander religieus leven kan
voor ons geen sprake zijn. Dus ook verstaan waarom velen onzer tijdgenooten in
kunst een plaatsvervangster voor verloren religie hebben gevonden. Maar evenzeer
inzien dat deze parallelie - voorloopig althans nog - een tweeheid poneert. Want de
religie zegt: de natuurlijke mensch moet gebroken en wedergeboren, om zoodoende
opnieuw, beter natuurlijk te worden. De kunst spreekt ook over die nieuwe, betere
natuur; ‘nur mit ein Bischen andren Worten.’ Dus de eenheid bereikt? Eigenlijk niet
veel meer dan in een zinnetje. Want vooreerst legt de religie zoo den nadruk op het
regeneratie-proces dat die nieuwe, betere
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natuur slechts zelden wordt bereikt, en zelfs waar dit gelukt, blijkt deze haar zoo
overweldigend-nieuw dat ze in deze oude wereld moeilijk is te verwoorden, en aan
den anderen kant zal de kunst die zoogenaamde nieuwe natuur soms niet bijster
natuurlijk noemen.
Doch, deze alinea gelaten voor wat ze is, kunst brengt dus tot natuur. Allen en
iedereen? Ja, allen en iedereen. Maar dan is daarmede vrede en eenheid voor de
menschenkinderen bereikt! Nu, dat blijkt reeds zooverre waar, dat alle kunst, bereids
klassiek of op weg klassiek te worden, is een kunst voor allen, is
algemeen-menschelijk. En deze kunst heeft een natuuraanschouwing, een
levensaanschouwing - niet in den zin van dogmatiek, positief noch negatief - die
evenzoo blijkt algemeen-menschelijk. Gelijk afkeerig dus is deze natuuraanschouwing
van R o u s s e a u 's fanatiek gebazel over een poeslieve, primitieve natuur, die nooit
of nergens bestond, als van stoïcynsch-puriteinsche natuurmiskenning, uit wier natuur
alle Gratiën ontvluchtten en die deze òf schijn, òf arsenaal des duivels maakte. Noch
minder is zij het leege, gevoellooze allegaartje gemeenplaatsen van den braven
Jan-en-alleman op z'n Zondagsch, en allerminst de grootste gemeene deeler der
internationale tijdmeeningen. Die algemeen-menschelijke natuur is iedereen nader
dan de jas die hij draagt, en den meesten ontoegankelijker dan het middenpunt der
aarde; is eenvoudig als ademhalen en zeldzamer dan zelfkennis; is nieuw als elk kind
en ouder dan de pyramiden van Cheops; is het eeuwig-nieuwe en eeuwig-eendere,
is het leven, ons menschenleven in zijn innerlijkst wezen. Tot die natuur leidt de
kunst; en die haar aanschouwde, zoo klaar dat het beeld zich vanzelf hem aanbood
bij het vasthouden zijner aanschouwing, hij is de kunstenaar. Hij kan ‘het’, wat geen
mensch kan; en allen komen tot hem, om van hem ‘het’ te hooren, wat zij vlakbij en
onbereikbaar wisten; en allen zullen hem elkaar aanwijzen, den wonderman, die ‘het’
kan. En als zij door zijn kunst nu ook ‘het’ mogen zien, zullen zij ontroerd worden,
vergeten heden en toekomst, banden en angsten, met groote vreugdeoogen ‘het’
herkennen en

Onze Eeuw. Jaargang 8

103
tranen van dank weenen dat zij ‘het’ aanschouwd hebben.
Te definieeren noch te ontleden draagt de menschheid dezen samenbindenden
schat eener zuivere natuur met zich door de eeuwen, meegedragen uit het Paradijs,
maar meer als verwachting dan als bezit, als verborgen schat, waarvan de toegang
slechts voor een enkele openstaat, voor den kunstenaar. Zijn er dus wel woorden om
hem te danken die den levenden de schatkameren des levens ontsluit? De kritiek
zoeke ze, die begenadigde onbekenden! Zijn er wel woorden om hem te honen die
beloofde en zich gebaarde den naar leven hunkerenden stervelingen leven te geven,
grooter, rijker, inniger dan ze dorsten denken, en ze afscheepte met leege, doode
drukte, die hen nog moeder, zieker, wanhopiger maakte? De kritiek teekene ze, die
beroemde schavuiten! Immers meer dan dakloozen en werkloozen verdient de
kunstenaar sympathie, de koninklijke dwaas die moet en wil kunnen wat hij niet kan,
die een compleet mensch zal zijn - van een compleetheid echter niet aan te leeren,
nergens, niet in salons, of op reis, of aan universiteit - om met zijn eigen bloed ons
voor te teekenen het compleete leven dat niemand hem geeft of aanwijst, de arme
volmaakte die er is noch kàn zijn, evenmin als de christen, en die er toch moet zijn.
En de kritiek geeft die sympathie, zoowel door blaam over het onechte dat op deze
verkeerde wereld steeds grooter en geliefder is dan het echte, als door lof voor het
zeldzame echte - maar in beiden behoudend het innige mede-leven, zoonoodig
mede-lijden, dat de op standjes belusten als onbevoegde buitenstaanders op een
afstand houdt. Sympathetische kritiek dus, enkel zeggend wat de kunst in zelfkennis
reeds zichzelve bekende, en steeds erkennend dat niet zij, maar de kunst het laatste
woord heeft; en zoodoende behoudend in haar staan tegenover de kunst die bij
scherpen waarheidszin wederkeerig-innige reverentie, welke treft in de ontmoeting
van D a n t e met B r u n e t t o L a t i n i .
Nu wij de heuchelijke tijden beleven ons te mogen verwonderen zoo we elke maand
niet meer dan éénen
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nieuwen schrijver te onthouden krijgen, is wederzijds de kennismaking maar een
matig genoegen, tenzij... tenzij ze dadelijk ons oude bekenden zijn, hoe dan verder
ons symof antipathiek. Vooronderstelde, verwachte bekenden ware wellicht beter
uitgedrukt; want de schrijver weet dat men op zijn woord wacht, en de lezer dat hij
eindelijk zal zien wat hem soms reeds voor oogen zweefde, hij reeds verwachtte. De
kwestie van nieuw of oud valt dan weg, omdat we staan voor het leven dat beide,
dat, daar boven uit, eeuwig is. Reeds de eerste bladzijde beslist gewoonlijk of die
wederzijdsche bekendheid er is: ja dan neen. Van ja, onmiddellijk in Liefdes
Kronkelpaden, De Roman van een Jongen, door K.T. N i e u l a n t (naar verluidt
anagram voor J.A.N. K n u t t e l ). Deze jongen, de gymnasiast E v e r t , heimelijk
verliefd op E l l y , een kennisje van de tennisbaan, wordt dadelijk zoo geteekend:
Het had 's nachts zwaar geregend, maar toen E v e r t wakker werd zag hij
een stuk bleek-blauw door het dakraampje, van zóó teere kleur, dat hij een
oogenblik twijfelde, of niet een gedekte lucht zijn hopen bedroog... Maar
het blauw bleef ongerept en er was iets in het bezig getjilp van vogels in
de goot, in het nalekken van trage droppels, dat een wonder welbehagen
gaf en phsysiek weeldegevoel, terugdringend voor een oogenblik de
rusteloosheid van het verlangen, dat dezen dag zoo innig als een schoonen
had doen begeeren... In die luttele maanden van omgang, dat E v e r t haar
de meeste speeldagen trof had hij niet kunnen merken of zij bezat dat
ondefiniëerbare, maar heel beslist te onderscheidene, meer in de soort dan
in de mate van intellect gelegene, dat aangeduid wordt met iets beteekenen.
Een tennisbaan levert niet gauw aanleiding tot dieper gesprekken en haar
vroolijkheid had hem bang gemaakt af te stooten door schijn van
pedanterie, als hij ernstig met haar zou willen zijn. Liefgekregen had hij
haar door de bekoring van haar gratie en levenslust, maar verder kende
hij enkel de zachte warmte van haar natuur en haar volkomen
onbedorvenheid. Andere jongens noemden haar wel onnoozel, vonden
zich, Haagsch vroegrijp, maar niet pervers genoeg om in de tegenstelling
van het naïeve kitteling te zoeken, weinig op hun gemak met haar... (bl.
5/10).
Dit is, nietwaar, eenvoudig, klaar gezegd, en ongemeenecht voor een ernstigen,
d.i. natuurlijk, literairen gymnasiast van dezen tijd. Op die wijze wordt ook het
verloop
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van E v e r t 's verliefdheid uitvoerig geteekend. E l l y leeft in een correcte,
fatsoenlijk-doode omgeving, ‘waar alle maatschappelijke en geslachtelijke
verhoudingen haar zorgvuldig verborgen worden gehouden,’ naast haar twee
studeerende broers, waarvan de eene ‘nooit voor iets ernstige belangstelling had
getoond, 't zij dan voor culinaire zaken en pornografische lectuur, en was een
willekeurige meneer-vanhaar-kennis, die toevallig dezelfde ouders had’ en de ander
‘vroeg een verdorven verbeelding had, en zwelgde in obscene woorden en
voorstellingen’ (bl. 35/41). Door hen krijgt ze een afschuw van alle zinnelijkheid,
en komt zoodoende onder de bekoring van Va l e n k a m p , die haar inwijdt in de
geestelijke liefde, en in wien ze ‘een soort hooger wezen’ ziet. E v e r t , wetende dat
E l l y hem liefheeft, al weet zij het niet, rekent er op dat zij het engagement met dien
saaien zot moet verbreken, doch gaat, student geworden, met een gebroken hart naar
Leiden om daar verre van het corps en de ‘vulgaire, kinderachtige
studentengenoegens... de eenzaamheid (te zoeken) om in zelfpijniging genot te vinden,
om goed te voelen de ijdelheidsstreling dat hij zoo bovenmenschelijk háár liefhad,
buiten wie niets meer waarde voor hem bezat’ (bl. 78/80).
Daar wordt de studente L u c i e S y l v i u s zijn vriendin, en met haar werkend,
wandelend en ‘licht-avontuurlijk’ flirtend, denkt en praat hij altijd over E l l y . Op
E l l y 's trouwdag weent hij zijn leed uit op de knieën bij L u c i e , - en kust deze bij
ongeluk. Dan zoekt hij E l l y in Amsterdam op, die wanhopig, doodongelukkig is
in haar huwelijk. Door Va l e n k a m p 's ‘slappe zinnelijkheid’ toch is de echte in
haar ontwaakt, waaraan Va l e n k a m p niet kan voldoen, en dus werpt ze zich in
E v e r t 's armen. Deze telegrafeert L u c i e om geld, en neemt E l l y mee naar Brussel.
Na een korten geluksroes begrijpen zij niet bij elkaar te passen; E v e r t komt terug
in Leiden; studeert af, en het einde is zijn engagement met L u c i e .
Heel echt is zeker E v e r t 's verliefdheid voor de hem bijna onbekende E l l y ; en
de lang- (en natuurlijk gelukkig-) getrouwde lezers, die hierover hun eerwaarde
hoofden
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schudden, gelieven zich eens hun twintiger jaren te herinneren; wie weet of ze niet
gaan glimlachen over hun toen ook hopeloos gebroken harten. Zeker; maar over
E v e r t 's liefde glimlacht niemand; daarvoor is ze te ernstig; met haar bitter einde,
te doods-ernstig. Hoe dat komt? Omdat we hier in een hospitaal zijn. E l l y 's ‘aberratie
met die zoogenaamde geestelijke en reine liefde’ moge al dan niet erger zijn dan
‘L u c i e 's sensualiteit’, waarbij ‘het woord hysterisch telkens waarschuwend in zijn
ooren weerklonk’ (blz. 123/4), normaal zijn ze geen van beiden. Trouwens evenmin
is dat E v e r t met zijn sentimenteele verliefdheid en zelfkritiek. En dokter in dit
hospitaal is de schrijver - en zijn eenig recept de oude onwaarheid: ‘tout comprendre
c'est tout pardonner’. Onwaarheid? Ongetwijfeld - en dit komt 't duidelijkst aan het
licht bij E l l y 's echtbreuk. Deze toch wordt aannemelijk door haar conventioneele
opvoeding. E l l y , noch E v e r t , alleen de conventie is hier schuldig. Want die
conventie heeft voor haar ‘alle maatschappelijke en geslachtelijke verhoudingen
verborgen gehouden’, haar eigen gezonde zinnelijkheid onderdrukt, haar
Va l e n k a m p 's onnatuurlijke liefde doen aanvaarden, en zoodoende de reine E l l y ,
voor wie ‘echtbreuk een der ergste dingen was’ (blz. 171) er toe gebracht, E v e r t 's
gezonde zinnelijkheid aan te grijpen als verlossing uit de ellende, waarin de conventie
haar had gestort.
Nu is, reeds sinds R o u s s e a u , dat stormloopen tegen de conventie een dankbare
schrijverstaak - een zeer dankbare, want in ieder mensch huist van nature een
anarchistje. Trouwens, daar het leven zich onophoudelijk vernieuwt, moet ook de
conventie, gewoonte, vorm, waarin zich de levensopvatting kristalliseert, zich mede
vernieuwen. Sinds b.v. meisjes het vrije studentenleven verkiezen boven het
‘huishouden doen’, breekt zich hier een nieuwe conventie baan, waarover een
buitenstaander niet hoog zal oordeelen. Die kameraadschappelijke omgang van
E v e r t en L u c i e moge hem wellicht nog wat vreemd blijven, veroordeelen zal hij
die niet direct. Doch ook hier vormt zich een conventie, gelijk in taal, maatschappelijk
en huiselijk leven, kortom
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in elke openbaring van leven. Dus stormloopen tegen een oude conventie beteekent
een nieuwe aanprijzen - al is het onbewust. 't Laatste doet Liefdes Kronkelpaden als
E v e r t besluit E l l y , op haar verzoek, mede te nemen. Kalm wikt hij dan het voor
en tegen. Tegenover ‘de bekoring die uitging van het parodoxale: dat hij het erkend
slechte ging doen, en dat dat gelijk het mooiste en beste uit zijn leven zou zijn’ (bl.
179), stelt hij wat de wereld, wat zijn moeder zullen zeggen, wat hun lot zou zijn,
wat het zijne, die nog drie jaar te studeeren had, zoo goed als het hare. Natuurlijk
niets dan een leven van hopelooze misère, zoo zij beiden, outcasts zonder geld, niet
de kracht hadden zich van kant te maken. Doch hij besluit:
Het zou een lafheid en een laagheid zijn, haar nu alleen te laten. En
beter alles, hun geheele leven, te offeren aan een paar dagen geluk - niet
eenmaal onvermengd geluk, want altijd zou een dreiging boven hen hangen
- dan door koude redenaties en practische overwegingen dit élan te breken.
Deze dag zou niet terugkeeren. Neen, het was niet hetzelfde of ze nu elkaar
in de armen vlogen, of dat ze na veel schrijven en overleggen en
advocatengezanik over een half jaar wisten, dat ze over zóóveel tijd.... je
werd al wee van er aan te denken! Hun hartstocht zou versteend zijn,
beduimeld althans, ontdaan van alle poëzie! En, nu ja, het bekoorde hem
een dwaasheid te doen. Er lag iets groots in, je leven weg te gooien aan
een vrouw. Hij zou zichzelf levenslang als een fraseur moeten verachten,
zich nooit meer tot een groot gevoel in staat mogen rekenen, als hij denken
moest: jarenlang heeft een meisje al mijn gepeinzen vervuld, voor niets
anders meende ik te leven, tot ze eindelijk zich aanbood... en toen heb ik
gewikt, geweifeld en niet toegegrepen. Al was het alleen voor zijn trots,
ze zouden gaan. Het maakte vroolijk en bijna zorgeloos, tot een muurvast
besluit te zijn gekomen. Hij stak een sigaret op en overlegde wat er nog
te doen stond. (bl. 184).
Niet waar, dit is de echte, zuivere conventie der romantiek, de anarchistische
conventie die ‘een groot gevoel’ - oftewel harstocht, zinnelijkheid - erkent voor
eenigen, absoluten wetgever, in wiens naam alles geoorloofd en het slechte goed
wordt. En zoo fanatiek wordt hier aan deze conventie vastgehouden, dat zelfs na de
debacle, als E v e r t te Leiden terugkeert - wat er met de ellendige E l l y ,
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wat met Va l e n k a m p en hun ouders gebeurt, wordt niet gezegd, doch is zoo
duidelijk dat we zeggen: ‘heeft de oude conventie hare duizenden verslagen, die der
romantiek heeft hare tienduizenden verslagen!’ - hij dan nog besluit:
Een passie... het was dus een passie geweest... Er klonk hem niets leelijks
tegen uit het woord... En toch, de gedachte bevredigde niet. Die teere
innigheid, die vereering van haar karakter... dat wees immers al op meer...
In een passie geëindigd, dat kon je zeggen. En was dat niet het mooiste
einde, als er een wezen moest? Mooier dan een kalme ontnuchtering? (bl.
246).
Doch, nu niet in den naam eener conventie, maar in naam van der conventie
meester, want zij is en blijft dienares, in naam dus van het leven zelf, zeggen we:
‘neen, dat is niet het mooiste einde van een zinnelijke verliefdheid, dat zij maar rechts
en links levens mag breken, en dan zich hoog mag verheffen boven wat zij Scheldt:
“de conventie!”’
Een ieder toch die zich eigen Liefdes Kronkelpaden heeft te herinneren, weet dat
hij, van nature zeker niet beter, reiner dan E v e r t of E l l y , dezelfde gedachten als
zij heeft gekoesterd, en dankt hij dat die gedachten geen daden zijn geworden, dan
wijt hij dit voor een goed deel aan de conventie, waarin naast overbodige ook
onmisbare ouderenwijsheid en eeuwige religie is gecristalliseerd, aan de conventie
die hem instinctmatigen afkeer inboezemde van het slechte, wat zijn hartstocht wel
wilde, maar hij, mede door de conventie, niet kon. En over den weemoed heen, die
deze vernederende herinneringen wekken, knikt hij, met een tikje humor: ‘goede,
oude conventie! Goede, oude conventie!’
En eenigszins verbluft ziet hij dan op, meenende op de laatste bladzijden van deze
doods-ernstige Liefdes Kronkelpaden dienzelfden humor te herkennen. Want als daar
E v e r t en L u c i e elkaar gevonden hebben, dan is het eerste wat L u c i e zegt,
L u c i e , de vrije studente nog wel:
We zullen 't maar dadelijk vertellen, hè, thuis?
Zeker, ‘zoo hoort het,’ dat is de goede, oude conventie. Maar nu dit het allerlaatste
woord is van Liefdes Kronkel-
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paden, vraagt de lezer eenigzins wrevelig, of dat fanatiek gedweep met die andere
conventie niet wat literaturig was, niet wat gemaakt, en veel minder ernstig dan het
zich voordeed?
Dezelfde doodelijke ernst komt ons nog onafwijsbaarder tegen uit de beide
tweedeelige romans: De Jacht naar Geluk door P i e t e r v a n d e r M e e r , en Goed
en Kwaad door J. S t e y n e n , wier innige verwantschap, als van tweelingszielen,
me deze auteurs en hun werk in één adem doet noemen. Deze allerjongsten hebben
dadelijk front gemaakt tegen eene vooral in techniek haar kracht zoekende kunst, en
ijverende voor een gedachte-rijke, levensvolle kunst, die bizonder de aandacht vestigde
op den mysterieusen achtergrond van het menschelijk gebeuren - zoo S t e y n e n in
Verbijsterden en v a n d e r M e e r in Het Geheime - op die wijze medegewerkt tot
den opbloei eener nieuwe romantiek. Bovendien is hun gemeen eene soms aan de
Russen herinnerende zelfanalyse hunner helden, zich uitende in monologen, zelfs
wel dialogen tusschen eigene tegenstrijdige gedachten, onderwijl ze met een ander
in gesprek zijn. En doordat het gedachteleven van dezen zoo sterk is, krijgen die
gesprekken soms het karakter van kleine oraties, die doen denken aan P l u t a r c h u s .
't Gevaar dat hun helden daardoor aan natuurlijkheid verliezen, omdat niemand zoo
in het gewone leven spreekt, wordt ondervangen, vooreerst doordat ze verdienstelijk
oreeren, en vooral omdat dit past in het kader dezer kunst, die immers minder aandacht
vraagt voor de evidente levensfeitjes dan voor den onzienlijken levensachtergrond,
welks aanwezigheid en beteekenis eer door het redeneerend, dan door het beschrijvend
woord wordt verduidelijkt. Toch leeft deze visie vooral in v a n d e r M e e r zóó
sterk, dat zijn beschrijvingen reeds daarheen wijzen.
Het was op een wonderlijk stillen najaarsavond, dat H u g o v a n d e r
W y c k , langzaam terugloopend naar huis door de hem onbekende
buitenwijk... bij de breede monding van een lange avondverlaten straat
kwam. Zonder er bij te denken, bleef hij staan, volkomen onwillekeurig,
- als dwong hem iets, buiten zijn wil...
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Op eens had Hugo den vreemden indruk of deze avond het begin was van
iets;... als was gansch de stille vochtige atmosfeer hem van ouds bekend,
had hij ze meer gezien, waar? wanneer? en liep hij dáar niet voor de eerste
maal, - huiverde een wachten in hem, een verlangend wachten, en éen
oogenblik, kort maar hevig, was in hem de zekerheid dat deze zonderlinge
avond het begin zou duiden van een nieuwe levensphase. Sinds eenigen
tijd toch leefde hij in een vreemde stille eenzaamheid. (I bl. 1/2).
Zoo begint het eerste deel van De Jacht naar Geluk; en het tweede gaat voort met
den nadruk te leggen op het wonderlijke, vreemde.
Er ving toen een vreemde tijd aan voor Hugo... Heviger werd zijn onrust,
die zonderlinge onvrede met zichzelven; er waren wonderlijke dingen in
hem wakker geworden... het bevreemdde hem dat juist het slechte hem
onweerstaanbaar aantrok en boeide... In dezen tijd van groote innerlijke
bewogenheid componeerde hij een ‘Pater Noster qui es in coelis.’ Toevallig
was hem dit schoone gebed onder de oogen gekomen, op een avond dat
hij een oud boek doorbladerde... Het gebeurde ook in deze dagen dat op
wondere momenten van stilte en helderheid, te zelden hem komend, hij
plotseling zeer diepe dingen begreep... Daarbij verbaasde het hem zich
zoo passief te voelen en al die gedachten te ondergaan, als kwamen zij
van een ander, van buiten af in hem, en werkten op hem in ondanks hem
(II bl. 1/4).
Naast den musicus H u g o , meebrengend, ja postuleerend een sfeer van wonder en
geheimzinnigheid, staan zijn broers R u d o l f kantoorheer, K a r e l verloopen schilder,
nu dronkaard en man van de publieke vrouw J o s e p , zijn zuster L e n a ; verder zijn
kennissen B e r g s m a , rijk bankierzoon, C a r e l s e n ingenieur, v a n B o s c h
romanschrijver, en Dr. H o f l a n d geëngageerd met T i n e Ve r s t r a e t e n . Deze
allen jagen naar geluk, dat voor ieder hunner anders is. Voor T i n e , in vrijheid
uitgegroeid, onervaren meisjeszieltje, is het almachtige, ietwat dweepsche liefde;
voor Dr. H o f l a n d , zoon van krankzinnigen vader en bandelooze moeder, goed te
leven; voor v a n B o s c h , sinds zijn plotselinge bekeering tot de roomsche kerk
gelukkig echtgenoot en vader, het alleenzaligmakend geloof vast te houden; voor
C a r e l s e n , koel materialist, vooruit te komen in de wereld; voor B e r g s m a , rijk
zoontje met
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teer gestel en theosoof, lief en zacht te zijn voor ieder; voor zuster L e n a , als een
schipbreukelinge van het leven aangeland in gefantaseerde geloofshaven, te berusten
in Gods wil; voor J o s e p , geïncarneerde duivelin en publieke vrouw uit vrije keuze,
te spelen voor kwaden engel; voor K a r e l , J o s e p 's eerste slachtoffer, onder haar
macht uit te komen en weer mensch te worden; voor R u d o l f , cynisch agnosticus,
verlost te wezen van het afschuwelijke leven; en voor H u g o , gevoelsmensch met
felle hartstochten, het volle leven te genieten, volgende de moraal van het instinct.
Direct en steeds door geven al deze menschen hun definitie van geluk. Zoo
C a r e l s e n : ‘geld geeft macht, en macht is geluk’; zoo H o f l a n d ; ‘zelfbeheersching,
zelfbedwang, en streven naar goedheid, dat is geluk’; zoo H u g o : ‘ik wil voluit leven
en genieten, genieten van het hoogste, van het laagste, zoo intens, zoo fel, zoo hevig
mogelijk - en dan dood, dood, - dan niets meer... dat is een schoon leven’ (I bl. 14/20);
en zoo ieder naar zijn aard. De positiefste definitie van geluk geeft v a n B o s c h ,
vooral, omdat hij het geluk roemend te smaken in het schoone, roomsche geloof,
blijde zijn eigen leven vertelt. De argumenten er tegen zijn ook zwak, en zegevierend
besluit hij:
Ik ben er van overtuigd dat zoo men tot in de allerdonkerste diepte van
het leven.... doordringt, er slechts drie uitwegen zijn, - indien men ook aan
twee er van dien naam geven wil; - en wel krankzinnigheid, zelfmoord en
het geloof. En tot slot beweer ik, dat alle menschen die niet geloovig zijn,
geen zelfmoord hebben gepleegd of krankzinnig zijn geworden,
oppervlakkig leven, zich verdooven, hun aandacht afleiden en niet kijken
willen. (II bl. 71).
En hiermede schijnt het schema van dezen roman gegeven. Tenminste, als werkelijk
H o f l a n d krankzinnig wordt, R u d o l f zelfmoord pleegt, en de anderen òf ondergaan
in oppervlakkigheden, òf aansturen op het geloof, dan schijnt zulks meer uit
gehoorzaamheid aan dit schema, meer een illustratie van v a n B o s c h ' ware woord,
dan in waarheid gebeurd. Met H u g o alleen schijnen we uit definitie en schema te
worden overgezet in het leven.
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Althans H u g o zien we zijn opvatting van geluk verwerkelijken. Wij zien hem zich
uitleven, alle zelfbeheersching versmadende. Vroeger, na met vreemde vrouwen
geleefd te hebben, was hij verloofd met M a r t h e H o f l a n d en tijdens deze
verloving leefde hij met haar moeder, de vrouw van den krankzinnigen H o f l a n d ,
en hij ‘vond dit toen bizonder, buitengewoon interessant’ (II bl. 212). We zouden
zeggen: hij had toen wel ‘het laagste zoo intens mogelijk’ genoten. Doch neen, hij
bereikt nog satanischer diepten.
Op dien ‘wonderlijk stillen avond’, waarmede De Jacht naar Geluk opent, ziet hij
voor het eerst sinds zijn verbroken engagement Dr. H o f l a n d weer, nu geëngageerd
met T i n e , ook zijn broer K a r e l , die bij hem steun zoekt, en ook diens vrouw
J o s e p , die hij (wel wat vreemd) nog niet kende. Hij wil K a r e l helpen, doch gaat
leven met J o s e p , en het zijn waarlijk satanische tooneelen hem zijn overspel met
J o s e p cynisch te zien volhouden tegenover K a r e l en zijn familie. Als ware dit
nog niet genoeg, wordt hij verliefd op de muzikale T i n e , die dweept met zijn
composities, en schrijft haar bij hem te komen, omdat zij zijn geluk is. En T i n e
komt, moet komen, en zegt kalm tegen haar toornende, smeekende ouders:
‘Het is mijn weg. Het is mijn geluk. Want ik heb hem lief’,
en de schrijver billijkt haar komen door de vraag:
‘Het was haar levensweg. Moest zij niet haar lot vervullen, evenals ieder
mensch? (II bl. 114/8).
Tegenover deze satanische diepten staat zijn leven in de kunst, zijn scheppen van
reine, vrome kunst, en zijn liefde voor T i n e , met wie hij, na J o s e p verstooten te
hebben, trouwt, het reinste geluk smaakt buiten in een lieve villa - totdat J o s e p
hem daar vergeefs opzoekt, herkend wordt door T i n e , die in haar zwangerschap
dezen schok niet kan weerstaan en sterft. En het slot is dat in H u g o , zittende aan
T i n e 's doodsponde, ‘plotseling’ deze gedachten waren gekomen:
‘Hoewel mijn hart opengescheurd is door dit leed, voel ik berusting.
Vreemd, ik heb vrede. T i n e , mijn geluk, is dood. En
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ik klaag niet, ik schreeuw niet van droefenis. - Smart is een beproeving
van God. Ik voel een groot vertrouwen, ik berust. - Wat is er in mij
gebeurd? - Zou het haar ziel zijn die mij dezen troost geeft? - Haar ziel...
Dat is mogelijk... dat zal wel zoo zijn’.
Kort daarna lag H u g o , die man met zijn groot lichaam, als een kind
geknield bij de doode en, zonder eerst goed te weten wat hij zeide, bad
hij: ‘Pater Noster, qui es in coelis, sanctificetur nomen tuum; adveniat
regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in coelo, et in terra...’ Toen dacht
hij: ‘Hier zweeg zij ook’; en hij herhaalde de laatste woorden, en terwijl
hij ze langzaam uitsprak voelde hij de macht en het zachte geweld in hem
dringen van een vrede, een berusting, een geloovend vertrouwen: ‘Fiat
voluntas tua, sicut in coelo et in terra’ (II bl. 274).
Het goede en slechte van dit werk zijn duidelijk te onderkennen, wat reeds op
zichzelve een loffelijke eigenschap er van is. Onder het goede reken ik vooreerst den
greep: der menschen gelukshonger te maken tot grondgedachte. Deze toch is zoo
reëel, dat we daarom vergeten het ietwat schematische van deze personen en van
hun geredeneer, vooral omdat dit laatste soms treffend juist is, zoo R u d o l f 's
wanhoop over de krankzinnigmakende doelloosheid van het ongeloofsleven, of van
B o s c h ' blijde verheerlijking van het geloofsleven. Verder acht ik een groote
verdienste dat de mensch hier niet heet product van omstandigheden, maar zijn leven
put uit den onzienlijken achter- en ondergrond der dingen, dat het dus ernst maakt
met de eeuwigheid, waarvan ons tijdelijk bestaan slechts een vluchtige verschijning
is.
Doch dan dringt zich de vraag op: had niet v a n B o s c h in plaats van H u g o
hoofdpersoon moeten zijn? Ongetwijfeld. Grondfout echter is dat H u g o tot geloof
komt, eenvoudig door zijn instinct, gedoubleerd door zijn kunstenaarsgave, zijn
kunstenaarsinstinct dus, te volgen. Dit is nonsens, dubbel hinderlijk bij de onverholen
tendenz. Deze tendenz is: niet de platte materialist, niet de zoete theosoof, niet de
leege agnosticus, niet de lief-bekrompen roomsche, neen, de geloovige alleen vindt
geluk. Maar deze geloovige is nu geen kerk-geloovige, zelfs geen
godsdienst-geloovige - gelijk H u g o vóór zijn trouwen zelf zegt: ‘noch mijn meisje
noch ik hebben een godsdienst’ (II bl. 232). Dit geloof
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is een nieuw geloof. Zoo ongeveer het geloof van den primitieven, natuurlijken
mensch. Best, maar wie is dat? Ik ben nooit aan hem voorgesteld. Le voilà, H u g o !
Man van hevige hartstochten, en absolute individualist. Goed, maar wat is hem eigen?
Instinct en scherpe kritiek, zelfkritiek! Best, maar kritiek is parasiet, bezit geen leven
in zichzelf, veronderstelt leven, eigen leven, onbestaanbaar zonder
gemeenschapsleven. Wat is dus kern van H u g o 's leven, want alleen die heeft, zal
gegeven worden? Instinct en brutaliteit zijn instincten uit te leven en pleine bohême!
En zoo bereikt hij het geluk, het geloof. ‘Toevallig bladerende in een oud boek’ - zit
hierin niet het moede gebaar van den verlepten bohémien? - vindt hij het ‘Onze
Vader,’ maakt daarvan een schoone compositie, waarmede hij T i n e tot zich lokt,
om door haar te worden een geloovige, die dit gebed - natuurlijk in het latijn, z'n
artisticiteit mag een mensch nooit verloochenen! - dan zelf bidt aan haar doodsponde.
Welnu, dit geloof is fantasie-geloof en wel van een perverse fantasie. Dit langs de
moraal der instincten bereikte geloof is afschuwelijke karikatuur van het geloof - en
ongetwijfeld is de zelfmoordenaar R u d o l f , of de dronkaard K a r e l , dichter bij
het koninkrijk der hemelen dan de componist van het ‘Pater Noster qui es in coelis.’
En uit het leege instinct dus vanzelf levensvolheid te laten voortkomen is de
verderfelijke tendenz, is de lompe leugen (want uit niets komt niets), is de grove
onrealiteit, de fatale fout van De Jacht naar Geluk.
Goed en Kwaad doet in menig opzicht denken aan De Jacht naar Geluk. Ook hier
de grootsche opvatting, ernstige poging, een centrale gedachte ten grondslag te leggen
aan dit werk. Ook hier verschillende personen wier levenstaak het schijnt die centrale
gedachte te overpeinzen, met zich zelf en zijn verschillend-zelf te bepraten, en te
beredeneeren met anderen. En ook hier de verwachting van een nieuw leven, een
verwachting met ernst vastgehouden, hoewel niet bevredigd. Nieuw leven, niet nieuw
geloof; en zoo staat Goed en Kwaad tot De Jacht naar Geluk als levensleer tot
geloofsleer. Leer, en dus geen kunst? Nu ja, kunst, kunst,
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enkel kunst, maar eene die vooral den inhoud van het leven zoekt en dezen ten slotte
geeft in een formule. Onder deze uitsluitende aandacht voor den inhoud, lijdt die
voor den vorm. Gratie, luchtig spel, sierlijke lijn en kleurrijke beschrijving schijnen
bijna met opzet verwaarloosd. En wat er in dezen apart is, n.l. de lichten schrik
verwekkende afwisseling van werkwoordstijden, blijkbaar om de aandacht te
verlevendigen, schijnt mij fout en leelijk. Zoo:
Zij had hem den vorigen avond, toen zij in haar onrust de deur was
uitgeloopen, ontmoet met K i t t y Ve r m e u l e n . Bij zijn thuiskomen had
zij er iets van gezegd, nog niet zoozeer omdat hij met andere vrouwen
liep, want dat liet ze maar gebeuren, doch omdat ze K i t t y van hooren
praten kende, en wist dat deze een gevaarlijk listig meisje was, dat K a r e l
ongelukkig maken zou. Hij had toen afschuwelijk gevloekt. Koppig had
zij toen gezwegen evenals daareven, doch er is een vage vrees in haar, dat
haar zwijgen te grof is geweest, te weinig zijn toorn ontziend. Zoo was ze
een enkelen keer eens komen kijken of hij er nog wel was. K a r e l spreekt
niet, doch gaarne zou hij weer goed met M i n n i e zijn. Toch zal hij geen
ongelijk bekennen; zij moest hem het eerst aanspreken, niet hij haar (I, bl.
78).
Inhoud geven aan het leven zal dan vooral de kunst. De sympathieke heer
H e m m i n g , directeur van een credietbank, ‘een werkzaamheid die hij diep
verfoeide’, omdat hij vioolvirtuoos had willen worden, zegt tot zijn zoon F r a n s ,
den schilder:
Jongen, kijk eens, voor de fijnere, betere menschen, - ik meen niet die
van goede geboorte of opvoeding zijn, want daaronder zijn er ook zeer
velen, die onmatig de domme lichaamsvreugde zoeken, - maar ik bedoel
de scherper, fijner menschen van gevòel en gedàchten: die hebben maar
eèn genot, en dat is kunst of wetenschap. Genòt zoeken wij allen in ons
korte leven; het is alleen maar wèlk genot goed, wèlk slecht is. Kunst is
goed, wetenschap is goed... Laat dus je begeerte naar genot die richting
kiezen, zij is de eenig waarachtige. Zoek dus geen ander dan dit (I, bl. 45).
Van wetenschap komt hier niets voor, van andere menschelijke bedrijvigheid niets
dan het ‘diep verfoeide’ bankdirecteurschap, zoodat dus den kunstenaars is overgelaten
uit te maken wat goed en wat kwaad is. Eindelijk geeft F r a n s op de slotpagina deze
definitie:
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De theoriën over aard en lot der menschen predikt men te zeer in onzen
tijd (n.l. als bepalend 's menschen gedrag); zij worden gretig aanvaard,
want ze zijn gemakkelijker met onze traagheid in overeenstemming te
brengen dan het lastige verantwoordelijkheidsgevoel voor ons zelven. Men
kweekt dusdoend te zeer een zedelijke werkeloosheid; dit wellicht om
meer aandacht en tijd te verkrijgen voor magazijnen en kantoren, want
deze en andere lage nuttigheden gaan gaandeweg de plaats innemen van
het hooge: de idealen, waarvan de menschheid meer toch leefde dan van
brood gedurende de eeuwen... Ik mocht hen liever opwaarts wijzen, want,
wat mij verder ook duister moge zijn, één klare bewustheid verwierf ik,
deze: Hoogheid is Goed, en Laagheid is Kwaad (II, bl. 218).
En om nu tot deze formule te komen, hebben we deze twee deelen van niets gehoord
dan van artisten-bohême.
Hoofdpersoon is H e n k D u i k e r s , een schilder die losbandig leeft, dan weer
werkt, opnieuw boemelt, opnieuw werkt, enzoovoort, en ondertusschen gevoelt dat
zijn leven mislukt, evenals van zijn vrienden K a r e l en M a x . K a r e l v a n d e n
B e r g heet letterkundige, doch is koffiehuislooper en grove ploert, die den grooten
heer uithangt van de opbrengst der pianolessen van M i n n i e , zwak meisje, waarmede
hij in wilden echt leeft, terwijl M a x F u c h s beeldhouwer is, leeft van het pensioentje
der bij hem en zijn vrouw inwonende schoonmoeder, doch bij voorkeur zwaar
redeneert over kunst en leven. Nu, die redenaties zijn soms matig belangrijk, en doen
heelemaal niets in de richting van goed en kwaad. Wel schijnt dit H e n k 's huwelijk
te zullen doen, zijn huwelijk met R i e k , publieke vrouw en dochter van een publieke
vrouw. Dit belooft de victorie van het goede, het nieuwe leven, door hen dan ook in
deze groote woorden beleden:
- Wat wij samen wìllen, kùnnen we. Wij moeten in elkander gelooven.
Ik geloof in jou.
- En ik in jou. Ik geloof zoo vast in jou als in God.
- Geloof jij in God? (Verbazing is er in zijn stem, als hij dit zegt).
- Ja, H e n k .
- Ik wilde, dat ik ook... Neen, neen, ik geloof ook in God. Ik...
- Hij heeft ons omgekeerd. Ik ben zoo dankbaar. (I, bl. 177).
Van deze victorie echter komt niets terecht. Wantrouwen
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ontneemt H e n k zijn geluk; in drank, waanzinnigmakende zelfanalyse en
onmachtsgedachten gaat hij onder. R i e k , door hem verlaten, herneemt weer haar
oude levenswijze. Op een avond ontmoeten zij elkaar, zij biedt hem hulp aan, en het
slot is dat zij in een geheimzinnig eethuis beiden zelfmoord plegen. Het nieuwe leven,
door den sympathieken F r a n s en zijn vrouw met vreugde begroet en met
belangstelling gekoesterd, eindigt dus wel lugubre. En dan volgt F r a n s ' formule
van goed en kwaad.
De bezwaren liggen voor het grijpen. Naar hunnen aard anarchistische kunstenaars
te zetten aan geestelijke grondwetsherziening; deze veel babbelende, niet- of
weinig-werkende artisten hun ‘aanzichten (brrh, wat 'n germanisme!) van goed en
kwaad’ te doen geven niet slechts in een meer aesthetische dan ethische formule,
maar eigenlijk in een tooverformule, waarmede we op de laatste bladzijde worden
naar huis gestuurd, in het duister tastend wat zij hoog, wat laag noemen - is het niet
fijne ironiseering van dat aesthetische gemoraliseer dezer luie mooipraters in atelier
of café? Niet ook prachtige, indirecte apologie van het, door deze artisten zoo
gehoonde, maatschappelijk gemeenschapsleven, dat, als gebaseerd op zedelijkheid,
vrucht van beschaving en religie, niet slechts mag, doch om zich zelfs wil moet
vasthouden, wat insluit desgewenscht wijzigen, de normen van goed en kwaad? Maar
neen, de tragedie van H e n k en R i e k , de toewijding van F r a n s zegt: de schrijver
meent dit in absoluten ernst, al ziet hij de moeilijkheid van deze nieuwe codificeering
van goed en kwaad duidelijk in. Nu, niet deze ernst, maar het onder de oogen zien
van deze moeilijkheid maakt dit werk eenigszins sympathiek. Eerlijk toch is de
ondergang hier van het nieuwe leven, bovenmate eerlijk; een absolute veroordeeling
van de vooronderstelling, dat artistenkout uitmaakt wat goed of kwaad is. Vooral
deze artisten - een bijeengezocht troepje zonderlingen - zijn abnormalen die, in plaats
van mooi werk te maken, de roeping gevoelen den norm aller dingen vast te stellen.
Doch nu kom ik voor de artisten op: reëele artisten houden zich aan de aesthe-
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tica, en gaan de ethica beleefd maar beslist uit den weg.
Dus ook hier, als in De Jacht naar Geluk, de fout: gemis van gegeven werkelijkheid
als uitgangspunt, en in plaats daarvan een fantasie, en niet eens mooie fantasie, als
levensbron. Wie 't nog niet wist, kan het zien aan deze beide romans: zonder gegeven
realiteit bereikt men geen nieuwe, betere realiteit - wie niet heeft, wordt niet gegeven,
al redeneert hij honderd uit. Want dat wordt een zoeken in het wilde weg, een zoeken
om te zoeken, en daarbij veel woorden en gedachten overhoop halen, zonder dat dit
schenkt òf schoone-vormkunst, òf de hier begeerde gedachtekunst.
Het bezit van zulk een gegeven werkelijkheid, met vaste levensvisie en levensnorm
als uitgangspunt, is én voorrecht én gevaar van schrijvers, voorzien met het etiquet
‘christelijk’. Voorrecht, hen ontslaande van een fantastisch geconstrueer van het
ware leven, door hen immers gekend, doch daardoor omslaande in gevaar dat de
kunst, de vormgeving, bij hen dan ook zoo hoog moet staan, dat daardoor alleen
reeds hun levensverbeeldingen belangstelling verdienen. Gevaar ook wijl, trots
C o r e l l i , de ware christen een ideaal blijft en zij, toch het reëele leven moetende
weergeven, haast vanzelf de hun bekende christenen voor de normale, en dus
partijliteratuur in plaats van algemeen-menschelijke geven. Wat hun aan den anderen
kant het voorrecht bezorgt én van een kring bewonderende partijgenooten, die in hen
hun krachtigste voormannen zien nu onze tijd staat in het teeken der kunst, én van
nieuwsgierige bespreking veler buitenstaanders, die door hun werken wel eens 'n
kijkje willen nemen in dat voor hen zoo vreemde wereldje der geloovigen. En dat
het gevaar voorloopig grooter blijft dan het voorrecht, blijkt uit het werk van drie
hunner, J o h a n n a B r e e v o o r t , D a a n v a n d e r Z e e en S e e r p A n e m a ,
dat thans onze aandacht vraagt. J o h a n n a B r e e v o o r t 's schetsenbundel Van
Velerlei Begeerten herinnerde me mijn karakteristiek hier indertijd gegeven van haar
roman Karakterzonde en Levensleed, als een
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onverzoende naast-elkaar-stelling van calvinisme en naturalisme. Reeds op de tweede
bladzijde toch lezen we van ‘een uitnemende(n) geest, leider bij uitstek’ en dan is
het nootje, vermeldend dat dit Dr.A. K u y p e r is, volkomen overbodig, maar evenzeer
van Va n D e y s s e l , uit wiens werk J o h a n H a r d e r s - de hoofdpersoon der
eerste schets De Eindelijke Inkeer - ‘geheele gedeelten bijna uit het hoofd kende’.
H a r d e r s , eerst kantoorheer, gaat dan in de literatuur, d.w.z. hij schrijft romans à
la B r e e v o o r t , volgens Q u e r i d o 's recept, doch dit gekruid met 'n calvinistisch
sausje, gelijk uit deze citaten blijkt:
Scherp omlijnd had hij de zonden geteekend, die brandden in de gemeente
Gods, door hem als huisgenoot des geloofs uitnemend gekend. Tot
hoofdfiguur in zijn laatsten roman had hij zijn stiefmoeder gekozen:
schraapzuchtige woekeraarster, die den armen voor één week een gulden
leende, om dien met tien procent rente terug te ontvangen, de gierigaarster
[sic!], zijn naar geest en lichaam verlamden vader het noodige voedsel
onthoudend, afbeulend zijn goedwillige zuster, die zonder klacht haar
jeugd en kracht geofferd had.
Ja, al zou hij er onder bezwijken, hij moèst volkomen de waarheid
uitzeggen, die hem zelf vervulde met de diepste verontwaardiging en
innigste walging, maar die hij geven moest, wilde hij zijn levende
literatuur-overtuiging niet knotten of breken. J o h a n leefde nu in een
slop, midden in de armoebuurt, vol schrijnende ellende. Hij zag vuile
vrouwen, onreine kinderen, slonzige huizen, beestachtig zondeleven van
dronken kerels, kleurig opgedirkte meiden, ruzie-wijven, elkaar scheldend
en afrossend, vechtpartijen en nachtelijk kwaad (bl. 23/22).
Niet slechts maakt zijn zuster bezwaar dat hij zoodoende ‘familieschande’
publiceert, maar ook hij zelf begint te twijfelen aan de waarde dezer kunst, totdat
een dominee hem het geloof in zijn kunst hergeeft, en hij een nieuwen roman schrijft,
waarvan het heet:
Ook daarin toonde hij de macht van de zonde en het kwaad, maar
daarboven de opheffing, den vrede, de vertroosting des Geestes, klonk er
een lied der liefde en der aanbidding des Heeren. Los uit zijn gebondenheid
aan eene kunstrichting heidensch [moet dit niet zijn ‘paganistisch?’] van
aard, vijandig tegen God, kòn H a r d e r s in heilige inspiratie vrijelijk
doordringen tot het volle rijke menschenleven, òok tot dat des geloofs, en
de innige bede welde op in zijn hart: ‘Heere God, laat dit werk zijn een
steentje, een klein
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steentje van den heiligen kunsttempel, wiens opperste Bouwheer Gij zelve
zijt’ (bl. 51).
De titel van dit fenomenale werk is Van Levensvreugde en plotseling weet ik, door
instinctieve kennis wellicht, weet ik onfeilbaar in elk geval, dat H a r d e r s '
fenomenaal werk Van Levensvreugde - ach, deden we eindelijk in den ban dien
slappen titel Van!... rijm ik zoo maar ineens - niets anders is dan J o h a n n a
B r e e v o o r t 's spoedig te verschijnen roman. En daar ik dezen, ik hoop zonder
Vantitel, allicht toch te lezen krijg, zou ik dan dezen bundel Van Velerlei Begeerten,
niet maar verder...? Doch neen; plicht is ook iets. En dus helpt mijn plicht van kriticus
me ook door de tweede schets: Arm Zondeleven. Maar jawel: overspel, teksten overspel, teksten - zalig einde, niet te vergeten; zeker, het zal ‘wel precies zoo gebeurd
zijn’; maar alles wat op deze verkeerde wereld gebeurd is, behoeft niet beschreven
en nog minder gelezen te worden - en dus heb ik Van Velerlei Begeerten niet verder
opengesneden.
Met D a a n v a n d e r Z e e 's Godsonteering moest ik hiermede wel beginnen,
want dit noemt zich Roman uit de Christelijke wereld en een roman moet men of
niet, of geheel lezen. En 't laatste heeft me niet berouwd. Ik heb toch uit dit boek iets
leeren begrijpen, wat mij steeds eenigszins onbegrijpelijk was gebleven, nl. den
soevereinen hoon, waarmede soms ongeloovigen neerzien op geloovigen. Want dacht ik vroeger - een geloovige bezit toch een energie, die als het overige gelijk is,
dezen een voorsprong geeft op den ongeloovige. Nu echter versta ik iets meer van
dezen hoon, welke lacht: jawel, maar die energie rukt een mensch uit zijn natuurlijk
verband, zoodat hij een karikatuur-wezen wordt! Want Godsonteering, zoo ik
tenminste het heb begrepen, is een verbluffend-geslaagde motiveering van dien hoon,
en dit door den hoofdpersoon, die alle christenen om hem persifleert, te maken tot
een persiflage van een mensch en hem ondertusschen voor te stellen als ‘je’ christen.
En dit zoo objectief-mogelijk, door uit den hoofdpersoon zelven, die in volkomen
gebrek aan zelfkennis er alles uitflapt, de elementen te laten voortkomen, waaruit de
lezer de persiflage
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opbouwt. Want deze held, N i c o v a n We e n i n g , is - ik durf 't haast niet
neerschrijven zoo doodend is het, maar, enfin, het hoort bij de klucht - is dus
‘afdeelingschef der gemeente-secretarie’ van het provincie-stadje Langelo. Verder
is hij nog geëngageerd met L i e s v a n U l m e n , doch wat beteekent dit bij:
‘afdeelingschef’ enz. En nu wil hij natuurlijk secretaris van Langelo worden? En
trouwen met L i e s j e ? 't Mocht wat! Neen:
als 'n machtige gladiator, omdaverd door juich-kreten van bandelooze
menigte, zou hij, fier en groot, ingaan het renperk, waar z'n toekomst te
veroveren lag.... Gaan zou hij in de volheid van z'n krachts-besef, gaan
het brute wereld-leven in, vóórt door den tierenden menschenhoop,
waarboven uitstaken de enkelen, die stonden op de schouders van anderen,
om waggelend weer neer te plompen, als 't stutsel verging. Maar hij zou
gaan alleen, alleen, maar met de overtuiging van een sterke, hij zou
prediken den terugkeer tot de oude Waarheid, die onderlag in deze wereld
van leugen en bedrog. En als profeet dier Waarheid zou hij van zijn
schouderen en opwaarts hooger zijn dan al het volk, en luisteren zouden
ze naar z'n brandend woord van heilige passie, luisteren al die drommen
van mensch-dieren, in kudden komend tot de bron van waarheidskennis
en zielsgeluk... (bl. 21).
Geen kleinigheid dus, die hij bereiken zal door...? Door bestuurslid te worden een
er vereeniging - is het niet kostelijk? - en zijn medebestuursleden direct te
veroordeelen - is het niet allerchristelijkst? - op deze wijze:
In z'n brief aan L i e s , na die eerste vergadering, schreef N i e k
ondeugend over z'n nieuwe kennissen, over het schijnheilig doen van
dominee H u r k s , over 't oppervlakkig persoontje van meneer H a l m a n ,
over den afgunstigen dominee D a a l m a n , over den hebberigen meneer
R o m m e r s , al die menschen, die zoo knusjes-genoegelijk bij elkaar
kwamen ter bevordering van Christelijke belangen... (bl. 55).
Fijn gevoeld is het dus dezen zich onbewusten groot-heidswaanzinnige ook het
geringste grootsch-gek te laten aanzien, en deze verleugende ziel een taaltje te geven
dat niets heeft van waarachtige taal. Om niet Godsonteering geheel aan te halen,
slechts dit ten bewijze:
Voor 't laatst zoende hij 't lieve gezicht, dat straks het afscheidswee zou
uitweenen, als de deur achter hem toezoog... hij gaf ze 'n enkelen zoen,
dien ze schuchter weeromde...
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Een man, die trouwen wilde brak z'n gedenk, 'n Oogenblik pakte hem de
overgang en kwam het inzicht hem verbazen, dat heel het maatschappelijk
leven was van uiterlijk gebeur. Daar stond hij nu met al z'n gedachten en
al z'n willen, mènsch in z'n streven en falen -, en die man daar vóór hem,
zag in hem slechts 't uiterlijke: 'n ambtenaar, die 'n beetje schreef om aan
den kost te komen. En die man, òòk mensch, òòk met hartstochten en
begeer, hoe zag hij hem? Als zaak, om af te handelen. O, de lijken op het
kerkhof, waren ze veel minder voor elkaar dan de levenden op aarde? (bl.
14, 110).
Prachtige persiflage die juist in deze gewone dingen (als: goedendag zeggen,
weerzien van zijn meisje, stadhuisformaliteit) en niet in groote geloofsdaden laat
zien hoe matelooze zelfoverschatting zich wreekt in karikatuur; persiflage, door den
schrijver reeds fijntjes gelegd in het opschrift Roman uit de Christelijke wereld, waar
òf christelijk òf wereld détonneert.
Ja, een verbluffend-geslaagde persiflage van christenen, die God danken ‘dat ze
niet zijn als de anderen’, schijnt me Godsonteering, zoo ik het tenminste goed
begrepen heb. En dat zal toch wel..? Ofschoon, voor persiflage is de toon vaak te
vast, te preekerig. En o wee, als ik op bl. 244/6 in een tiental alinea's, allen aanvangend
met: ‘Zag-ie... zag-ie... zag-ie’, de samenvatting van het heele boek krijg, en dit in
een preek- en oratorie-stijltje me reeds ten overvloede bekend uit 't heele boek; en
als ik zie dat deze met 'n modestrikje opgesierde, afgezaagde oratorie geen handige
persiflage maar doodelijke ernst wordt, krijg ik een angst dat heel Godsonteering
bedoeld is als ernst! Angst, want ernstig-bedoeld is het een gewetenloos prul, en daar
bij nader inzien mijn ernst-hypothese het wint van de persiflage-hypothese, leg ik
het gauw, voorgoed ter zijde, eenigzins beschaamd.
Dat daarentegen A n e m a 's In 's Levens Opgang ernstig, zeer-ernstig is bedoeld,
niemand twijfelt er een oogenblik aan, Reeds op de tweede bladzijde heet het van
Middelgum:
Kerk en kerkhof, dat een meter boven den rijweg ligt, zijn ook hier ‘het
graf’ dat ‘'t stof door de eeuwen saamgelezen’, ten doem houdt bewaard
en Friesland zal in den dag der dagen de eere zijn
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voorbehouden een proportioneel groote bijdrage te leveren tot die schare,
die niemand tellen kan. Tot zoolang: requiescant in pace! (bl. 4).
Evenmin betwijfelt iemand, of tot deze ‘proportioneel groote door Friesland te
leveren - men is geneigd hier in te voegen ‘op bestelling’ te leveren - bijdrage tot die
schare, die niemand tellen kan’ behoort de familie Ta k e m a in het algemeen, en
het lid Ta c o Ta k e m a in't bizonder. We zien dezen Ta c o , oud 26 jaar, na een
ziekelijke jeugd, privaatlessen nemen, met het doel daarna enkele colleges van
publiekrecht te volgen, wat praktische politiek te doen - en kamerlid te worden!
Welzeker: In 's Levens Opgang. Het is immers geenszins vreemd een jongmensch,
waarvan men niets weet dan dat hij privaatlessen neemt in talen, lid eener kerk A of
B en volgeling van Dr. A. K u y p e r is, ook over vier jaar den vereischten leeftijd
heeft, zich te zien spoeden naar een kamerzetel? Wie echter het logische hiervan niet
inziet, luistere slechts naar Ta c o 's broeder J o h , die zegt:
ik word waarschijnlijk wel secretaris van de kiesvereeniging, P e r q u y n
propageert vast je candidatuur, de volksopinie heb je niet tegen (bl. 100),
wete daarbij dat deze propagandist P e r q u y n de hervormde dominee van het dorp
is, en zijn laatste bedenking zal weggenomen zijn. Eenigszins bevreemdt het hem
dat Ta c o zoo weinig de eigenaardigheid toont van het immers in alles bizondere
Friesche volk, hier gewoonlijk huiskamer-Hollandsch keuvelend (bl. 41, en passim),
zooals alleen boeren uit boeken spreken. Ook dat Ta c o , onder z'n werk voor
anti-revolutionaire pers en kamerclub E d d y veroverend, dit ruim vorstelijk doet want gelijk een regeerend vorst wel moet doen, stelt hij haar ouders den eisch dat zij
zijn ‘kerkelijk leven’ gaat deelen en ziet zich dien eisch ingewilligd - en ook ruim
theologisch - want het getheologiseer, natuurlijk over de uitverkiezing, wil maar niet
eindigen - doch dit alles hindert niets. Want och, waarom zouden we die comedie
eens niet....? Pardon, dat ‘comedie’ ontsnapte aan m'n pen. Bedoelde ik in plaats van
comedie
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niet autobiografie? Want dit alles schijnt zóó naar het leven geteekend, schijnbaar
zelfs niet behulp van photographische weergeving der modellen, dat men
onwillekeurig voor Ta k e m a wel eens leest A n e m a . Zou deze onwillekeurige
indruk de juiste zijn, dan werd daarmede het kunstgehalte van dit werk niet geschaad
- integendeel: het zijn en blijven de echtste kunstwerken, waar de schrijver eenvoudig
eigen leven kon heffen op het niveau der kunst. Erger is dat deze den eersten indruk
niet opheft, zoodat we ten slotte dit overhouden: in deze comedie is veel autobiografie,
of omgekeerd. En dit komt door gebrek aan natuur, eenvoud. Op de eerste bladzijden
treft dit reeds.
Gespeend aan alles wat naar architectuur zweemt, verheft zich de toren
als een imposante massa boven het schrale kerkhofgeboomte... Somber
blikken zijn galmgaten ver, vèr de velden over en geen lentezon lacht zoo
vriendelijk, dat ze de duistre blikken van dien grijzen petrefact ook maar
even vermag te verhelderen. Met de norschheid van een machtigen
dwingeland, wiens heerschappij door de eeuwen onomstootelijk werd
gevestigd, heerscht hij over den omtrek en zal hij daarover heerschen, tot
de stem des archangels de wereldbrand inluidt... Slechts een kerkidee, die
de beteekenis van het aanbidden in geest en waarheid nog nauw ter helfte
heeft gegrepen, kan op zulke steenenmassa's als haar diepste expressie
wijzen en als straks het proces der Hervorming, gesteund in zijn
doorwerking door de hitte der vervolging, het religieuze leven dezer landen
heeft aangegrepen en deze tempels der nieuwe gemeente ten bedehuis
moeten verstrekken, wijst een met hun wezen niet te rijmen bestemming
in onhandige indeeling en vertimmering aan, dat de geboortetijd dier
grootsche gewrochten onherroepelijk gesloten is. Kerk en kerkhof enz.
(zie boven).
Welnu, dit is hier het beste; en dit is zuiver K u y p e r -stijl-cliché, oratorie, den
argelooze met woorden als ‘petrefact, archangel, kerkidee, e.d.’ overbluffend, en
wien zich liet overbluffen tot belooning dan in slaap wiegend op brallende
preektoon-galmen. Deze oratorie is het ook die slechts voor ingewijden spreekt, neen
galmt, van: ‘zonen en dochteren der palingenesie,’ van ‘den smartenzoon uit het
Idumeesche landschap,’ en van ‘Hollands fijnst besnaarde zangerziel’ (blz. 43/6) in
plaats van voor iedereen verstaanbaar over doleerenden, J o b , en P e r k - en
ondertusschen heilig toornt
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tegen oratorie. Wat een gemis aan eenvoud verraadt een zinnetje als dit:
langzaam boog hij 't hoofd, en als de hoogste gezant, dien zijn ziel kon
zenden, daalde een lauwe kus op haar voorhoofd (bl. 35),
met het hieraan voorafgaande scènetje. En hoe gewild, naast deze ouderwetsche
oratorie, de poging om het allernieuwste Hollandsch, te schrijven, in rare beelden
als: ‘de deur ontving de gasten’ (bl. 115), in zielige woordvondsten als: ‘verrukkeling,
typeling, haastigde, plechtigde hij’, in spelverbeteringen als: ‘anthousiasme,
matinositeit, schouers of schouwers, houe’ enz., waaruit dan zeker natuur en eenvoud
dezer kunst zal blijken!
De mislukking van A n e m a 's eerste prozawerk schijnt me verklaarbaar uit het
welslagen zijner soms goede Duinsonnetten. Immers, die een goed sonnet kon geven,
kan ook een roman schrijven! Daartoe toch slechts die sonnettenlyriek te laten groeien
uit, en aldus te objectiveeren in een hoofdpersoon, Ta c o ! Een te goedkoop recept
echter. Vooreerst omdat roman-epiek niet alleen bereikt wordt door verbreeding van
sonnetten-lyriek; in den roman moeten meer menschen ten voete uitgebeeld zijn dan
de hoofdpersoon; en hier zijn de anderen er alleen ter wille van Ta c o . Ten tweede
omdat deze lyriek, ofschoon - let wel, ik zeg niet wijl - ofschoon religieus van inhoud,
minder uitmuntte door oorspronkelijke (d.i. religieuse) levensvisie, dan door
wel-frissche, welluidende verklanking van reeds meer gehoorde gedachten. Want,
nu de sonnetvorm verviel, moesten deze weinig verrassende gedachten uitdijen tot
oratorie, en zocht deze weinig-breede levensvisie versteviging en aanvulling in
theologie en partijstellingen. Dus niet omdat de naam K u y p e r drie, viermaal op
één bladzijde voorkomt - het bezwaar bleef op andere wijze, als even dikwijls de mij
sympathieker naam van V i n e t , wiens Etudes sur la Litérature Francçaise den
schrijver A n e m a in 't voorbijgaan ter bestudeering worden aanbevolen, was genoemd
- maar omdat Ta c o , niettegenstaande zijn meester, ons onbelangrijk blijft. Trots
Ta c o 's heldhaftigheid, van wien Sara
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Burgerhart, gelijk van den braven W i l l e m W i l l i s kon zeggen: ‘W i l l e m is
mijn Broêr, om het zo te noemen; een beste Jongen; doch ik geloof niet dat hy veel
Kettery in de Waereld zal brengen,’ om welke heldhaftigheid In 's Levens Opgang,
als nieuw en toch ongevaarlijk boek, onzen jongen meisjes wel veel in handen zal
gegeven worden, verschijnt hier te weinig, wat in een boek, vooral in een christelijk,
de hoofdinhoud moet zijn, nl. het diepe, breede, hooge leven. Wat In 's Levens Opgang
van leven voorkomt is hoogstens een stukje antirevolutionair leven, en dit weer zoo
Ta k e m a -achtig dat vele antirevolutionairen er over zullen glimlachen. Teekenend
komt dit uit in Ta c o 's getob met onze poëzie van '80. Telkens heeft hij het er over,
en ten slotte houdt hij een ellenlange voordracht om te betoogen dat deze heidensch
is. Niet slechts heeft Ve r w e y , die het kan weten, in zijn algemeen bekende Inleiding
tot de Nieuwe Nederlandsche Dichtkunst, ditzelfde daar reeds gezegd in één klein
zinnetje (bl. 13), maar de schrijver heeft vergeten deze stelling vleesch en bloed te
geven, door ons zulk een heidensch schrijver te laten zien. In plaats van leven geeft
hij ons dus een door den partijleider geijkte stelling over dit leven. Zoo krijgen we
een stukje leven van enkele partijmenschen en over het verdere leven wat pompeuze
partijstellingen. Welnu, het partijleven is te eng voor ieder schrijver, die aangewezen
is op het algemeen-menschelijke, doch bovenal voor een ‘christelijk’ Schrijver, die
dat algemeen-menschelijke heeft te verdiepen, heeft te verheffen in de
eeuwigheidssfeer. Wil deze werkelijk zijn taak eenigszins benaderen, hij beginne
met niet als partijgenoot te komen tot bestrijders of medestanders, maar als
wedergeboren en weer natuurlijk geworden mensch tot menschen, tot het
algemeen-menschelijke, - hoezeer deze raad menigeen zeker als een daemonische
in de ooren klinke.
Van dit algemeen-menschelijke zal ons wellicht vertellen F r i t s L e o n h a r d , de
jonge schrijver der straatjongenstypen: Kleine Bandeloozen? Het heeft er alles van,
als we met Het Knechtje en Aan Lager Wal beginnen. Dit
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zijn twee uitvoerige novellen, vlug, vlot verteld, met de levendigheid van éénen, die
zelf het geval heeft meegemaakt en zijn ontroering hierover den lezer wil meedeelen.
Hij versmaadt daarvoor geen middel, o.a. niet de ouderwetsche, door D i c k e n s
b.v., en vooral door T h a c k e r a y gesanctionneerde manier de hoofdstukken van
pakkende opschriften te voorzien, om reeds bij het openslaan den lezer te doen
likkebaarden van voorpret en hem na het eindigen, bij het herlezen dier pittige
opschriften, nog eens herinnerende samenvatting van het genotene te geven.
L e o n h a r d 's opschriften echter zijn enkel de korte inhoud der hoofdstukken, als
voor eigen leiddraad bij het ontwerpen der novelle door hem op papier gezet. Ze
maken die dus zeer doorzichtig, bijna te doorzichtig, te helder, te mathematisch van
sfeer. Sterk is dit het geval bij Het Knechtje, beginnende met De Ongeluksbode. Wie
dat is? Onze nieuwsgierigheid wordt onmiddellijk bevredigd:
Nova-Zembla was het buurtje van loodsen en visschers. Met zijn lage
verweerde en vermolmde huisjes lag het aan het eind van den zeedijk als
een vergeten brokje stad... H i l l e , de brievenbesteller bracht er blijdschap
met een brief en ongeluk met een telegram... Want wie stuurde anders een
telegram dan de waterschout of de havenmeester..? En als die
telegrafeerden dan wist ieder dat er iets te gebeuren stond. En H i l l e wist
't ook. Want als hij den langen modderdijk oversjokte met den rooden
telegraafband om zijn pet, dan was de eenige straat geheel verlaten. Dan
hadden de vrouwen zich schuw teruggetrokken in gangen en slobjes en
Nova-Zembla scheen verlatener dan ooit. Ze sloten stevig hun deuren om
er 't dreigende noodlot buiten te houden. Maar het noodlot scheen
onverbiddelijk en stond 't eenmaal voor de deur, dan was er geen ontkomen
aan. H i l l e kwam al nader en nader en had hij 't huisje gevonden, dan
trommelden zijn vingers hun doodenmarsch net zoolang op de deur,
totdat-ie eindelijk open ging (bl. 2/4).
Hille blijkt dus de ongeluksbode. En nu hij een telegram brengt dat de loods B o m
is overboord geslagen, voelt B o m 's oudste zoon P e t e r , een jongen van zestien
jaar, dat hij zooveel mogelijk voor 't gezin moet zorgen. En zoo geven de titels der
hoofdstukken een volkomen kort begrip der novelle, daar ze na I De Ongeluksbode.
aldus luiden: II Welke Loopbaan? III Knechtje. IV Aan
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den Geldmangel. V K i p en Co. VI K i p -loos. VII Zaken zijn zaken. VIII Onder de
Hanebalken. IX De schaduw van den Ongeluksbode. We zien P e t e r vol moed zijn
nieuwe loopbaan ingaan, op het kantoor, aan den geldmangel, komen bij K i p e n
C o . , hevig het land krijgen aan dat kantoorleven en die handelspraktijken, ontslagen
worden, armoe lijden en ten slotte ziek naar huis terugkeeren. Zóó vlot verteld dat
de 325 bl. door zijn, voor men 't weet, en men slechts zelden struikelde over
taal-buitenissigheden als deze: ‘het licht overspruwde de kist; kliederige handen; de
woorden waren in zijn hersens geklankt’ (bl. 27, 135, 193). En toch vindt men de
sop de kool niet waard, en vraagt tevergeefs waarom men dat nu ook al moest lezen.
Neen, onfatsoenlijk is dit alles niet; de brave P e t e r houdt zich ook braaf in de
verleiding der groote stad, maar hij mist natuurlijkheid. Dat hij in zijn jonge jaren
dweepte met C o o p e r , best, maar moet hij daarom zoo romantisch doen? Bv. hij
komt voor 't eerst in een groote stad:
en overal waar P e t e r zijn oogen wendde, zaten menschen netjes
aangekleed op de balkonnetjes als gevangenen die gelucht werden buiten
hun cel... 't angstzweet brak hem uit bij de gedachte, voortaan hier te
moeten leven precies als die menschen, gekerkerd in een enge straat met
op elkaar gebouwde cellen (bl. 83).
Dat is natuurlijk visie en gevoel van den schrijver en niet van P e t e r , die, als
buitenjongen, den eersten keer hiervan alleen het voor hem wonderbaarlijke en niet
het onaesthetische ziet. Zoo is ook zijn zuchten naar schoone eenzaamheid en zijn
verwenschen van kantoorleven, geldjacht en handelspraktijken niet van P e t e r , maar
van den schrijver, wiens gevoel dit alles eenzijdig ziet. Jammer; in het begin ging 't
goed: dat loodsenbuurtje Nova-Zembla, B o m 's huisje waar Grootje de Imitatie van
Thomas leest, P e t e r en zijn oude vriend de zeerob B o b , en de allesbehalve
treurende weduwvrouw R o s a l i e ; alles best. Doch spoedig bemerkt men dat 's
schrijvers eenzijdig-zien het geheel scheef zet en onreëel maakt. Vooreerst hebben
de loodsen het niet zoo arm en blijven hun weduwen niet zoo
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onverzorgd achter, als hier deze inwoners van Nova-Zembla; ten tweede zijn de
kooplieden niet zulke schavuitige geldwolven, noch zulke tirannen voor hun personeel
als deze K i p e n C o ; en ten derde is het niet natuurlijk dat een goed, braaf, voor
zijn arme moeder geldverdienend kantoorjongetje terechtkomt op een woonzolder,
waar hij voorgegaan door reeds gestorven teringlijders, en omgeven door stervende
teringlijders ellendig dreigt onder te gaan, zoodat hij ziek naar huis keert. Neen, in
dit alles voelt men den schrijver, die vindt dat ellende de levenskern is en dit geheele
leven een mislukking. Dat schijnt flink - evenals het laten regenen van vloeken op
sommige bladzijden, evenals ook God te spellen met een kleine g, en P e t e r met
een groote P - doch het is ten slotte niet reëel en men mist hier den diepen greep in
het leven. En dit gemis blijft men gevoelen, zelfs al ware H e t K n e c h t j e precieser
weergeving van heusche feiten dan het is.
In Duke of Portland vertelt D e V i l l i e r s d e l ' I s l e - A d a m dat hij deze ware
geschiedenis natuurlijk wat heeft moeten wijzigen, ‘puisqu'il écrit cette historie telle
qu'elle aurait dû se passer.’ (Histoires Souveraines p. 37). Toch kent V i l l i e r s ,
allesbehalve een moraliseerend idealist, genoeg de levensellende, gelijk blijkt uit de
Conles Cruels, waaraan de Duke of Portland is ontleend. Maar hij is kunstenaar
genoeg om te weten dat wie eenige feiten weergeeft, nog niet het echte leven
weergeeft.
Wellicht zijn er arme loodsgezinnen, maar tot hun type behoort burgerlijke
welgesteldheid; zeker zijn er kooplieden die hun cliënteele bedriegen en hun personeel
tiranniseeren, maar K i p & C o . blijft een uitzondering op den regel dat een koopman,
zonder over te loopen van idealen, cliënteele en personeel behoorlijk behandelt, wil
men, ook uit eigen belang. Waarom nu verzwegen dat een loodsweduwe pensioen
krijgt, voldoende om op Nova-Zembla rond te komen; waarom K i p & C o . zoo
gechargeerd, en P e t e r jarenlang daar gelaten; waarom hem niet naar een beteren
patroon of naar Amerika laten gaan, zooals hij steeds wenschte, en wel naar de
hanenbalken? Omdat zoodoende de gewenschte
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ontroering bij den lezer het spoedigste bereikt wordt, en omdat dan de détails van
het botsen van P e t e r 's poëtische jongensziel met zijn ongevoelige omgeving het
meest treffen. Zeker, die détails ‘doen het goed’, en toch geven ze te zamen geen
levensbeeld, omdat ze niet noodzakelijke openbaring zijn van een reëel leven. Wat
B a u d e l a i r e zegt van Le Peintre de la Vie Moderne: ‘plus l'artiste se penche avec
impartialité vers le détail, plus l'anarchie augmente’ (L'Art Romantique p. 75), geldt
vooral niet minder van den schrijver. En kunstvaardigheid, die de speciale
kunstenaarsverleiding tot anarchie niet kan weerstaan en overwinnen, geeft nooit
algemeen-menschelijke kunst.
Aan Lager Wal is een tragisch-komische satire van mijnheer K w i k , verloopen
artist, die nooit twijfelt aan eigen kunnen. Weer vlug, allegro con brio verteld, met
scherpe, zeldzaam-pakkende détailteekening, en weer in de opschriften der
hoofdstukken het verloop van K w i k 's ondergang teekenend. I Het Huishouden van
Mijnheer K w i k ; II Het Goudmijntje; III Een Schooljuffrouw in Wording; IV
Executie. Het huishouden bestaat uit zijn vrouw die, na haar mooie positie van
onderwijzeres in fraaie handwerken tegen den zin harer familie te hebben opgeofferd
om K w i k door liefde te verbeteren, nu haar levensmislukking inziet, doch haar lot
geduldig draagt; verder uit hun oudste N a n s , nog schoolkind echter reeds moedertje
over steeds in aantal vermeerderende broertjes en zusjes, en eindelijk uit K w i k zelf,
die leeft van drinken, plannen maken, verhuizen en zelfverheerlijking. Nu komt hij
thuis, natuurlijk dronken, van een natuurlijk mislukte sollicitatie bij een orkest, vol
moed echter door natuurlijk een nieuw plan. Met die pianolessen, met dat
sigaren-depôt, kortom met alles is het mislukt, maar met de Fröbel-school, het
Goudmijntje, zal het gaan. Trots moeders gesmeek zullen ze verhuizen naar een groot
pand in een achterbuurt; moeder moet schrijven naar haar familie in Amerika om
geld; en spoedig zijn ze verhuisd en prijkt voor de ramen der nieuwe woning een
bord met: Fröbel-Inrichting; Uitgebreid Leerplan volgens de Nieuwste Methode;
Tevens Bruiloftzaal disponibel.
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Aanbevelend, Louis Kwik Wzn. Calligraaf, Teekenaar. Dichter. Natuurlijk geeft dat
in die achterbuurt oploopjes en hurry genoeg - en vermeerdering van schulden, zonder
inkomsten. N a n s echter brengt er nog iets van terecht en blijkt: Een Schooljuffrouw
in Wording, waarbij de schrijver van Bandeloozen opnieuw zijn talent openbaart in
het teekenen van straatbengels. Daar K w i k echter het weinigje schoolgeld nog
verdrinkt, komen spoedig de schuldeischers en het einde is Executie, waarna K w i k
met zijn gezin op straat staat.
Het gegeven aanvaard - ja, dan zijn deze zichzelven steeds verheerlijkende, en
steeds dronken, en steeds plannenmakende K w i k , ook zijn altijd geduldige vrouw,
vooral hun allerliefste N a n s eenvoudig prachtig geteekend tegen den grauwen
achtergrond van achterbuurts-ellende, vol vloekende wijven en straatkinderen - doch
wie heeft lust dit gegeven te aanvaarden? Daartoe lijkt het te gezocht. Daartoe schijnt
de satire wat gewild, sarcastisch en daardoor weerzinwekkend. K w i k is al te
karikaturig, en te eenzijdig hier alleenheerschend. Was in hem de voor alles blinde,
alleen voor eigen kunst en persoon bezorgde verloopen-artist met humor geteekend
- dan waren er naast hem ook normale karakters gezet, en had hij een karakter kunnen
worden, zooals D i c k e n s ze gaf b.v. in S q u e e r s , M i c a w b e r e.d., ook wel
eens wat veel karikaturing, toch aannemelijk omdat hun eenzijdigheid door andere,
zij het wat te idealistische karakters, werd gecorrigeerd. Doch K w i k 's vrouw en
N a n s kunnen zijn portuur niet zijn, en daarom wekt zijn dronkemans-optimisme
en verloopen-artisten-waan enkel walging, te schrijnender naast het zwakke geduld
zijner vrouw en de frissche lieftalligheid van N a n s . En daar het leven wel soms
walging, doch niet enkel walging wekt, missen we in Aan Lager Wal, bij alle
schitterende détails van het ellende-leven, toch geheel het echte leven.
En met het echte leven in aanraking te komen is de groote bekoring van A u g u s t a
d e W i t 's Het Dure Moeder-
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schap. Deze landelijke novelle uit de Gooische arbeiderswereld bezit kwaliteiten
van den allereersten rang. Daaronder reken ik in de eerste plaats een prachtige noblesse
bij de behandeling van dit alledaagsche gegeven. Geen oogenblik hier enormiteiten
uit proletariers te voorschijn geperst, meer om 's schrijvers gedurfd realisme of laaiend
socialisme te teekenen dan zijn onderwerp. Evenmin hier kleurrijke
natuurbeschrijvingen, die echter evengoed uit deze novelle gelicht en in een andere
konden gepast worden - maar nog minder natuurverwaarloozing om mooie gedachten
in de plaats te geven. Neen, welzeker fijnverzorgde natuurbeschrijving, doch zoo
saamgeweven met het verhaal dat ze er onmogelijk van zou te scheiden zijn. Ook
welzeker arme, doodarme tobbers, door onmenschelijk gezwoeg vroegoud en meest
ontijdig wegstervend, maar menschen, voor wie men alles voelt, naast wie men
gaarne in hun donkere woning zou zitten, om hen te toonen dat men ze bewondert
in hun vaak wanhopigen strijd tegen armoede en ziekte. Zonder haar personen een
oogenblik te idealiseeren behandelt de schrijfster hen met den meesten eerbied, en
zonder hun moeilijke levensomstandigheden achter schoonen schijn weg te moffelen
of te verdedigen aanvaardt ze die met gelaten objectiviteit en stil-droeven weemoed.
En dit geeft die prachtige noblesse bij de behandeling van dit alledaagsche gegeven.
In de tweede plaats reken ik daartoe schoonheid van taal, bij soms monumentale
visie der dingen.
Zooals in den winter de Zuiderzee met een grooten vloed opstijgt en, over
betuiningen en dijken heen, heenstroomt over de vlakten, zoo in den zomer,
stijgt uit den bevruchten grond het gras; de kudden tegemoet, wast het tot
oogst-hoogte en stelpt stallen en schuren vol. Van het milde zee-getij komt
het milde gras-getij, van het grijze water het groene plantensap, het
wemelende bont van de bloemen, de malschheid, de honing, die
heengezijgd door al die honderden langzaam weidende beesten met hun
schommelende uiers, als zoete melk te voorschijn komt, en met zeisen
gemaaid en op wagens weggereden, de koestering en de vruchtbaarheid
van den zomer verborgen houdt op de deelen der boerderijen, den winter
door (bl. 4).
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Van het werk, waaraan ze zich met de oogen had vastgehouden, zag ze,
ineens, vrijmoedig op, en was blij (bl. 21).
T i j m e n ging als in een langzamen dans, draaiende met een buiging en
een zwaai, en een verre uitwerpen van den arm, midden in de rondgaande
schitteringen van zijn zeis. Uit zijn opgestroopte mouwen staken zijn armen
roodbruin, zijn hemd hing open op de van zweet gutsende borst. Onder
den neergeslagen rand van zijn stroohoed stond zijn gezicht als een open
pioen. M a r r e t j e moest er telkens naar kijken, zoo verbaasd was zij dat
dit nu dezelfde jongen was dien ze zoo goed kende in de weverij, met zijn
scherp bleek gezicht en zijn grauwige armen (bl. 22).
In het dorp, waar er onder de sedert geslachten al gebrek lijdenden en
aldoor onder elkander getrouwden velen zóó zijn, noemen ze,
vergoelijkend, de idioten ‘stil’ (bl. 28).
De ooievaar, die, tot aan zijn keel toe bemodderd, in de sloot liep te
visschen, kreeg juist beet. Met twee of drie nalatige vleugelflappen beurde
hij zich de lucht in, zijn snavel met den spartelenden kikker er in ver
uitgestoken en zijn lange pooten slap. Schuins omhoog steeg hij op. Een
breed-gerond wit zeil het eene oogenblik, een flikkerende zigzagstreep
het volgende, laveerde hij, blinkend tegen het blauw, het zuiden in. (bl.
31).
Verzadigd liet hij haar borst los; hij lag slaperig, een witte droppel melk
nog aan de tip van het openstaande mondje. Haast niet ademhalend, uit
vrees van hem wakker te maken, bleef zij zitten. De vogels tjilpten om
haar heen, de bijen bromden, een sluimerig gesuizel ging en kwam door
de bladen van den notelaar. Zijn oogen gingen dicht; hij sliep. (bl. 67).
En ten slotte reken ik daartoe vooral, dat de détailbeschrijving - en om hare
voortreffelijkheid te toonen zou het geheel dienen aangehaald; ik noem nog slechts:
de beschrijving van de groene graszee der meent; van de oude boerderij ‘De Bonte
Steen’; en van de overstrooming der meent - nooit het verhaal overwoekert. De
schrijfster kent de moeilijke kunst van maathouden; door eigen geestdriftige
natuurbeschrijving laat ze zich nooit meenemen, en direct, zonder gewilden overgang
of eenige moeite, komt ze uit een schitterende détailbeschrijving in het volgende,
eenvoudige verhaal. M a r r e t j e en T i j m e n beiden arm, krijgen elkaar lief, stuiten
op tegenstand bij hun familie die elk hun verdiensten niet kan missen - doch eindelijk,
als T i j m e n 's familie is gestorven of opgenomen in het gesticht, trouwen ze en haar
vader komt bij hen wonen.
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In het begin gaat het goed, heel goed - maar T i j m e n blijkt niet bestand tegen dat
ongezonde gezwoeg in de weverij. Zijn vader stierf aan tering - hij sterft er ook aan
- en M a r r e t j e 's angst is dat hun eenig kind, F o k j e , er ook aan zal heengaan. Tot
mevrouw Va n Wa l s u m , van de modelboerderij Hartestein, F o k j e tot zich neemt
en opvoedt als eigen kind. Ja, nu wordt F o k j e sterk en gezond - doch M a r r e t j e
kan niet berusten in de scheiding. Ze haalt hem weer tot zich, bovenmenschelijk
werkende, om hem 't goede voedsel te geven waaraan hij gewend is, en werkelijk
het schijnt te gaan. Tot haar vader van zijn baas nu werk thuis krijgt, het weefgetouw
in de kamer wordt opgezet, en het stuivende pluis van het weven de kamer rondvliegt.
M a r r e t j e voelt: zoodoende zal F o k j e toch nog sterven door de besmetting van
het werk. Hij begint al weer te hoesten - en het slot van Het Dure Moederschap is
dat ze hem toch terugbrengt naar mevrouw Va n Wa l s u m .
Prachtig! Edoch één opmerking dringt zich bij mij op, die ik met alle
bescheidenheid wil uiten. En wel deze: is dit weven werkelijk zoo doodend, dat wie
niet heel sterk is er tering mee oploopt, dan schijnt het onverklaarbaar dat in die
streken het weversgeslacht nog niet is uitgestorven. Of staan we hier weer voor dat
bekende pessimisme, dikwijls bij schrijvers minder gevolg van levensbeschouwing,
dan wel manier, truc bijna, om door diepen weemoed ontroering te wekken? Ik maak
deze opmerking vragenderwijs, omdat mij het Gooische arbeidersvolk totaal vreemd
is. Toch komt die vraag telkens terug. En, waar gesproken wordt van ‘het gestadig
slinkende aantal der welgestelde boeren’ (bl. 59) wilde ik reeds mezelf antwoorden
- want van boeren weet ik wel iets, en het is bekend dat de boerenstand op 't oogenblik
prachtig vooruit- in plaats van achteruitgaat - toen ik bedacht dat hier misschien
sprake is van Erfgooiers, en dus zweeg, zonder echter mijn vraag het zwijgen te
kunnen opleggen.
Doch dit neemt niet weg dat we in Het Dure Moederschap een nobel, hoogstaand
werkje hebben gekregen van
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een schrijfster, van wie we nog groote verwachtingen hebben voor onze vaderlandsche
letteren.
Ditzelfde nobele - toch van een ander karakter - treft ons in A r t h u r v a n
S c h e n d e l 's werk, waarvan, aristocratisch-langzaam, nu, na elf jaar (Drogon
verscheen in 1896, Een Zwerver Verliefd in 1904, en Een Zwerver Verdwaald in
1907) een derde deeltje verscheen. Dit nobele zit slechts voor een klein gedeelte in
de keuze van het onderwerp, doch grootendeels in de inkleeding.
D r o g o n wil den Ring van Jezus zoeken, terwijl zijn broeder A m a l r i c , de
roemruchte markgraaf van Sinte-Bertyn, op de dagvaarding van Lodewijk den Heilige
mede ter kruisvaart is getogen; maar vindt, onmachtig zijn toomelooze hartstochten
te breidelen, ten slotte schande en dood, zonder dat we daarvan de onvermijdelijkheid
inzien. Hoewel dus, als zoodanig, dit hoog-opgezette werk mislukte, hoewel het
derhalve als kunstwerk stond beneden een welgeslaagd impressionistisch schetsje,
vertoonde het ondertusschen zooveel kwaliteiten van hoogere kunstsoort dat het zelfs
in zijn mislukking hoog stond boven de beste impressionistische schetsen dier dagen.
En tot die kwaliteiten behoorde taal zoo innig één met het onderwerp, dat zinnen met
den genitivus comparativus en accusativus cum infinitivo, of lange, met eindelijk
het te vermelden feit heel achteraan, of ook korte met archaïstische woorden, aandeden
als uit het latijn vertaald, of uit een middeneeuwsch boek weggeloopen; terwijl dan
plots zinnetjes vol goedmoedig-leuke ironie weer zoo echt van dezen tijd schenen.
Zooals hieruit blijke:
A m a l r i c echter, die zijn broeder eerbiedigde om zijne vuriger liefde
tot God, begreep dat boosaardigheid niet de reden van zijn somberheid
was, want te veel had D r o g o n blijken gegeven van goedhartigheid,
jazelfs meermalen van roerende wijsheid; doch voornamelijk hield hij van
hem om zijne ridderlijke frankheid, welke hij gevoelde het wezen hunner
doode moeder te zijn.
Alleen de blijde worken kwaakten in het rusch. Behalve de klerken sliep
ieder mensch.
Met een pijnlijk hoofd zonder gedachten dolende in de eenzaam-
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heid, in de frissche vochtige lucht van den ontluikenden boschbloei, rezen
nu verward vage herinneringen aan kleinigheden, maar zoo lief in hunne
onbeduidendheid en zoo innig verdrietig, dat in den aanwas dezer ordelooze
gevoelens, de starheid van zijnen wil géén smart te hebben, allengs
verzwakte en hij ten leste het snikken in zijne borst niet meer kroppen
kon.
De monniken wreven zich de handen, lachten tot elkander met kleine
toegenepen oogjes. (Drogon bl. 9, 42, 27, 29).
Omdat veel van liet onbeholpene in Drogon, vooral die drukke, en ongemotiveerde,
vele gebeurtenissen, in, van S c h e n d e l s ' volgend werkje, Een Zwerver Verliefd,
werden gemist, kwamen hierin zijn goede eigenschappen nog duidelijker te voorschijn.
Ik herinner me nog het genot van het lezen der middeneeuwsche vertelling met haar
inniggevoelden en toch rijken eenvoud, en nu nog begrijp ik hoe ik bij mijn bespreking
ervan hier vroeg: ‘En komt in deze ‘vreemde, onwezenlijke innigheid’ niet een
renaissance, een herleving van de zoete middeneeuwen tot ons? Begon de Romantiek
der 19e eeuw niet ook met uit de dorre woestijnen van het rationalisme te vluchten
naar de middeneeuwsche gaarde van rozen, leliën en rosmarijn? Zien wij misschien
onder onze oogen een Neo-Romantiek opgroeien, die moede van het waden door
naturalistischen modder en versuft van machinegedreun en stoomsmook, zoekt de
innige stilte en opener lucht der middeneeuwen?’ (O.E. 1905 bl. 170).
Zoo opende ik welgezind Een Zwerver Verdwaald, in den striktsten zin een vervolg
op Een Zwerver Verliefd, en vond mezelf al dadelijk in de positie van Ta m a l o n e ,
den zwerver, wien zijn medewandelaar:
zooveel verhaalde en zoo lang, dat Ta m a l o n e ten laatste enkel
luisterde naar den klank zijner stem. Die was hem aangenaam geworden,
hij wist niet hoe (bl. 2).
Ja, men luistert naar het verhaal van Ta m a l o n e 's komst in Venetië, van zijn
broederlijk tracteeren van bedelaars, zijn fuiven met handwerkslieden, zijn omgaan
met edellieden, tusschen wie hij blijkt een soort gezant van den heer van Pisa, zijn
verloving met jonkvrouwe M a l u s e ,
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zuster van den bisschop, zijn niet-verschijnen op den bepaalden huwelijksdag, zijn
meevieren van het huwelijksfeest van Venetië's Doge met de zee, zijn meevechten
in de volksoproeren, zijn gevangenis- en kloosterleven, zijn bijwonen van de pest,
en eindelijk zijn verlaten van Venetië met een nieuw meisje. Maar als men tot den
einde toe geluisterd heeft, herinnert men zich v a n D e y s s e l 's voortreffelijke kritiek
op Drogon, die aanwees dat het niet duidelijk was, waarom het met D r o g o n zoo
ging en niet anders. Want hoe kleurrijk toch de reeks vlotgeschetste middeleeuwsche
pastels van Een Zwerver Verdwaald ook zij, een grondgedachte, die deze tafereeltjes
tot eenheid zou maken, wordt hier zelfs niet beproefd, zooals in Drogon, hoe
onvoldoende ook, nog wèl. Evenwel schijnt de schrijver hier sterker te staan. Want
hoe kan men het verlangde verwachten van een zwerver, van wien reeds bij eerste
kennismaking (Drogon bl. 23 en 96) en nu opnieuw ons verzekerd wordt:
De toekomst kon niet anders wezen dan wachten en wat verzinsels tot
zijn lust... Het bandeloos dolen als een vreemde onder vreemden, met
enkel de aarde en den hemel tot zijn bezit... Een zwerver zonder eer of
vaderland, zelfs zonder God misschien... hij voelde zich weer de zwerver
(bl. 10, 86, 112, 117 passim)?
Oogenschijnlijk staat de schrijver hier zeer sterk - tenminste als men slechts mag
vragen, zooals een zekere modekritiek eischt, of de schrijver werkelijk bereikte, wat
hij zich voorstelde. Want deze cinematografische reeks van onsamenhangende,
vluchtige tafereeltjes geeft wel het leven van een zwerveling, liefst nog een
verdwaalden zwerveling, dus een bandelooze in het kwadraat, heeft behalve
kunstwaarde misschien wel beduidenis als stille heenwijzing naar een anarchistische
levensleer, gebouwd op enkel lust - doch houdt de schrijver den lezer daarmee niet
voor het lapje? Heeft hij door in plaats van D r o g o n den zwerver Ta m a l o n e als
hoofdpersoon te nemen, trots van D e y s s e l 's aanmerking niet D r o g o n 's
ongemotiveerd handelen gemaakt tot uitgangspunt, en zoodoende een fout geforceerd
tot een deugd? En komt hier het, bij de eerste voorstelling van dezen
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zwerver, door mij geopperde bezwaar niet met dubbele kracht terug, nl. dat deze
zwerver meer heeft van een aan reisof liever aan vagebondeermanie lijdend type
dezer anarchistische tijden, dan van een middeneeuwsch mensch?
En toch: het verhaal zij vaag, misschien in zijn troebelheid wel nonsens, maar:
hoor die innige stem, dat welluidend woordgeklank, dat wijdsch verbeelden! Loopen
we niet in de weide, schijnt niet de zon, zwerven we niet mee met den zwerver over
het plein van S. Marco, in taveernen, in adellijke huizingen, en lijken, bij dit
schitterspel van schoonen schijn, ernstiger dingen, als plicht en toekomst, niet
onnoodige nonsens? Zeker, een oogenblik, een oogenblik; maar dit is toch niet de
schoonheid der kunst dat ze ons de werkelijkheid doet vergeten, doch dat ze de
werkelijkheid geeft, de werkelijkheid, geheven in de schoonheidssfeer.
Eigenaardig dat Vlamingen deze werkelijkheid ons weer zoo verrassend toonen:
V i c t o r d e M e y e r e in Langs den Stroom en S t i j n S t r e u v e l s in De
Vlasschaard.
Langs den Stroom is realistisch, impressionistisch werk, voortreffelijk van
kunstgehalte door zuivere objectiviteit. Dat realisme blijkt reeds uit den titel, die zegt
dat niet gedachten, of menschen, maar natuur hier zal worden gegeven, de Schelde,
machtige reuzenarm, die aangrijpt wat uit ongekende verten komt en dit voortstuwt
en optast in onverzadelijke steden. En dit geweldig stuk natuur nu niet met
nieuw-akademische techniek stukje voor beetje, en trekje voor trekje nageteekend,
neen, maar dit impressionistisch laten gewaarworden als overweldigende indruk. En
dit weer objectief door te laten zien, wat deze machtige ‘Het Scheld’ beteekent voor
zijn onderdanen, hoe al die menschen onlosmakelijk met hem zijn verbonden, hoe
ze zijn bekoring, maar ook verleiding, maar ook woede ondergaan, onbewust en
willoos bijna. En deze objectiviteit bereikt wel zijn triumf, waar de schrijver zelf het
woord nemend van zichzelf vertelt, en de lezer vermoedt, dat dit misschien maar een
grapje is, in geen geval zijn belangstelling vraagt,
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zooals wèl die menschen van ‘het Scheld,’ ja, deze nog duidelijker voor hem worden,
nu hij naast den schrijver tusschen hen zit, zonder dat hij of schrijver eenige beteekenis
hebben of krijgen, gelijk wèl die menschen van ‘het Scheld.’ Zoo hier in Avondrust,
een van de zes schetsen waaruit Langs den Stroom bestaat:
In dien avond was ik uitgeloopen, moede in lijf en ziel van al 't geweld
van den langen, overheeten dag. Ik had op mijn kamer gezeten, den neus
in duffe boeken, de oogen op vervelende papieren en voelde de behoefte
wat te loopen, wat te zien van het simpele leven om mij henen en wat te
spreken met de eenvoudige menschen van het dorp, die hun ziel op het
plat van hunne hand dragen en hun hart op hunnen mond hebben liggen.
Na wat slenteren was ik eindelijk aangeland in ‘'t Welvaren’, een haven
die de loodsen en schippers van het dorp elken avond aandeden om, vóor
pint en pot, met de pijp tusschen de tanden, te vertellen van hun reizen
door het land, door Vlaanderen en Brabant, door 't Walenland en Frankrijk,
en ook al eens door Holland, want, zooals het liedje zegt, zij gaan tot
Dordrecht toe:
Als de kalkman is geboren,
Gaan we naar Dort om kaf en koren;
Dat 's voor den schipper, dat 's voor den knecht,
En dat is voor stuurmansrecht.

Ik luisterde...
En ik hoorde ze vertellen in simpele, barbaarsche beelden, als oude wijzen,
over de gebeurtenissen van den dag, over het schip dat strandde en over
den schipper die zijn laatste reis ondernam, de reis die wij allemaal eens
zullen maken en waarvan niemand wederkeert. Ik hoorde ze spreken over
die groote reis, als over een goede boert, als over het laatste levensavontuur,
dat hun niet eenmaal eendelijk schijnt, maar hun altijd meer en meer
aantrekt, altijd meer en meer naarmate zij ouder worden, (bl. 156/7).
Niet waar, die ‘ik’ dient alleen om hun woorden ons duidelijker te maken. Soms zijn
die woorden ons vreemder dan in dit citaat, en grijpen we vaak naar ons Loquela,
G. G e z e l l e 's Vlaamsch woordenboek dat reeds zijn voltooiing nadert, - zooals ik,
doch te vergeefs, voor dien ‘kalkman.’ En dit doen we zeker in de eerste schets, De
Meezenvanger d.i. Wa r d , wiens eenig genot is de meezenvangst met den uil in het
najaar. Als de wet de meezen is gaan beschermen kan hij het toch niet laten, wordt
gesnapt, dan
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tot straf dat hij zijn geliefden uil, L o e k e , uit de handen dier gendarmen wil bevrijden
in de gevangenis gezet; en daar hangt hij L o e k e op, omdat ‘anders de judassen
hem zullen doen kreveeren van den honger’ (bz. 40.)
Hoe verrassend van impressionistisch realisme deze schets is, waarin men de vele,
verbluffend-vele meezen hoort en ziet, en Wa r d 's jagershartstocht en liefde voor
L o e k e mee-beleeft, en dit vooral door de dadelijk-echte taal, de taal meer van
B u y s s e dan van G. G e z e l l e , de echte Schelde-schetsen zijn toch het belangrijkst.
In Janneke Kop zien we den ouderwetschen, zuinigen scheepstimmerman, die niets
van al die nieuwe werklieden-kunsten wil weten, dus door hen wordt gewantrouwd,
en gehaat. Van de werf gedrongen, gaat hij bij zijn welvarende dochter te Antwerpen
inwonen, krijgt heimwee naar zijn werf, keert terug, doch kan niet meer werken, en
vertrekt voor goed naar Antwerpen om er spoedig te sterven. In Labber-de-Zwie,
een ‘melk en broodje’ op de Schelde, de verleiding voor de schippers de gestolen
goederen te bergen, en als heler groot loon te verdienen. Is hij eens bezweken voor
de verleiding, dan wordt hem dit werk gewoonte; hij weet niet eens meer dat het
kwaad is, en na jaren gevangenisstraf zal hij wel weer beginnen. En in Gierty, de
macht van het water, dat eindelijk die knellende, tartende dijken doorbreekt, en met
woedend geweld de landen overbruist onder het gelui van dorpsklokken en het geloei
van runderen.
Dit is alles buitengewoon goed. Nog eens: realisme. De natuur is hoofdzaak, en
de mensch illustreert deze natuur, is deel dezer natuur. Maar realisme van den besten
kant. Geen tendentieuze uitstalling van hartstochten of ellenden, nog minder vulgaire,
onder voorwendsel van eerlijkheid, leelijke prikkeling der lusten - maar daarentegen
iets grootsch, iets breeds en dieps in deze gewoon-menschelijke gebeurtenissen. Iets
van wat immers ook de charme onzer oud-Hollandsche schilders uitmaakt, dat ze de
gewone, alledaagsche dingen van het menschelijk leven weten te heflfen op hooger
niveau, en dus van hun realistische schilderingen weten te maken hooge kunst.
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Ook De Vlaschaard is nog realistisch werk. De akker waarop het vlas groeit, en niet
boer Ve r m e u l e n , of zijn zoon en aanstaande opvolger L o u i s , met hun
oneenigheid op welken akker, op den hoogen dan wel den lagen, het vlas zal komen,
staat op den voorgrond. Om dien akker is alles gegroepeerd, en uit dien akker
ontspruiten als 't ware de gebeurtenissen. Zoo krijgt de idyllische verliefdheid van
den rijken L o u i s voor de arme S c h e l l e b e l l e op den vlaschaard haar beslag,
als hij dien morgen het opzicht komt houden over de wiedsters, waaronder de reine
S c h e l l e b e l l e . Ik zei nog-realistisch - want hier heeft het realisme toch wel zijn
grenzen bereikt, hier heft het, door bereiking van het uiterste van zijn kunnen,
zichzelve op. Zeker, deze boeren, het zijn gewone, kerkende en pintjes drinkende
Vlaamsche boeren - maar tegelijk zijn het hoogere boeren, ideëele (ik zeg niet ideale)
boeren, of neen, menschen die het algemeen-menschelijke zoo zuiver uitdrukken,
dat ze iets monumentaals, iets normatiefs, iets klassieks krijgen. Zoo hier, als de boer
na noen met de wiedsters meegaat naar den vlaschaard.
Ve r m e u l e n zelf trok nu meê als opzichter. Met den rieten pander aan
den arm, en zijn wijden zonhoed op, volgde hij de uitgelaten kudde. Op
't veld gekomen overstapte hij den gang dien de wiedsters getrokken
hadden; hij keek hoe ze gereekt zaten en wrochten en, wanneer 't werk
naar zijn zin, goed in gang was, plaatste hij zich in 't midden, bachten de
wiedsters en zette hij den pander nevens hem op den grond en haalde er
zijn grooten bijbel uit. Daar in de blakende zon, op 't opene veld, begon
hij traag en woord voor woord, zijne lezing: ‘Als J o s e p h zestien jaar
oud geworden was, nog een kind wezende, verwaarde hij de beesten met
zijnen broederen, ende was bij de kinderen B a l a ende S e l p h a zijns
vaders wiven, ende hij beklapte zijn broeders aan den vader, van een die
alder kwaadste zonde...’
D' een na de andere, in weidschen gang volgden de zinsneden en groeide
het schoone verhaal en kreeg het een ernst als eene alomvattende
wereldgebeurtenis.
Vóór uit blonk het vachtig groene vlak van den grooten vlaschaard met
de omlandsliggende velden wijd en neêrglooiend naar de diepte van het
dal toe en weer op in een tweede rijzing naar den hoogeren heuvel waar
alle dingen inblauw verwaasd lagen. Daar zaten de wiedsters als nietige
stippelingjes in de dalruimte op

Onze Eeuw. Jaargang 8

142
den hoogen negge van 't buikboogde land, met niets dan den hemel die
een wijden koepel spande van blijde blauw en zonnelicht... De meizonne
beglansde het jonge groen, de vogels vierden hun leute in 't boschje; de
nanoenrust was die van alle dagen maar 't was of schong er een andere
glans en hing er een andere rust hier in de lucht rondom - zoo plechtig
galmde de stem van den boer in de stilte waar 't al scheen te luisteren naar
't geen gebeuren ging (bl. 104).
Nietwaar, hier voldoet de benaming realisme al niet meer; we zijn hier buiten
beperking en begrenzing; we ademen hier in de wijde heerlijkheid der echte kunst,
die ons het gewone, waarachtige leven in hooger sfeer vertoont. En het
wonderbaarlijkste is dat dit allerhoogste met zulke eenvoudige middelen is bereikt,
't Schijnt alles zoo alledaagsch: L o u i s ' verliefdheid voor S c h e l l e b e l l e ;
Ve r m e u l e n 's onwil langzamerhand plaats te maken voor zijn volwassen zoon,
zijn opvolger; L o u i s ' trotseeren van zijn vader, onbewust steunende op moeder;
ten slotte de tragische ontknooping als trotsche Ve r m e u l e n op den vlaschaard
zijn opstandigen zoon ter aarde slaat - 't schijnt alles zoo alledaagsch, en is toch zoo
buitengewoon verheven. Want het is echte kunst - een van de zeldzaamste, schoonste,
verheffendste dingen ter wereld.
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Buitenland
Bij het openen van deze nieuwe rubriek in dit tijdschrift moge een enkel woord
worden gezegd over de richting, waarin zij zal trachten den lezers tot voorlichting
te strekken. Het is niet het voornemen een geregeld algemeen overzicht te geven van
alles wat er op het wereldtooneel voorvalt in de verte of van nabij. Alleen dan wanneer
het gebeurde reeds dadelijk van genoegzaam belang voor Nederland geacht mag
worden om er in het bijzonder de aandacht op te vestigen, zal daaraan eene min of
meer uitvoerige opmerking worden gewijd. Natuurlijk kan over de mate van dat
belang verschillend worden geoordeeld gelijk ook over de beteekenis van het gebeurde
allicht verschillend kan worden gedacht. Het is dan ook ten eenenmale uitgesloten,
dat de Redactie van dit tijdschrift voor de hier uitgesproken gevoelens
verantwoordelijk gesteld zal kunnen worden, al kan erop worden gerekend, dat ook
in deze rubriek de richting, waarin het tijdschrift zich sedert zijn ontstaan beweegt,
onveranderd zal worden bewaard.
Onder de in den laatsten tijd op den voorgrond getreden staatkundige gebeurtenissen,
welker belang voor Nederland geen oogenblik twijfelachtig kan heeten, moet zeker
wel het sluiten van de Noorden Oostzeetraktaten worden genoemd. Al heeft ons land
met het laatste niet rechtstreeks te maken, de band, die er tusschen de twee traktaten
bestaat; blijkt duidelijk genoeg, ook al is de grens tusschen Noord- en Oostzee niet
zuiverder aangewezen dan door de fraaie formule, dat de eerste begint waar de laatste
ophoudt - een mooie kwestie in uitzicht voor het Hof van Arbitrage of het Prijzenhof.
Beide traktaten zijn de geruststellende uiting van de vredelievende gezindheid, die
de groote mogendheden voor het oogenblik bezielt zoowel tegenover elkander als
tegenover de kleinere staten, welker kustgebied ‘onaantastbaar’ wordt verklaard; en
ook
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in dit opzicht mag het een gelukkige gedachte van - naar met stelligheid verluidt de Nederlandsche diplomatie gelden, dat ook Frankrijk aangezocht is geworden, en
met goeden uitslag aangezocht, om bij het Noordzee-traktaat zijne medewerking te
verleenen, al grenst het slechts even aan het Noordzeegebied. Maar - er is met nadruk
op gewezen en het is goed, dat dit nog eens geschiede - traktaten blijven.... traktaten,
overeenkomsten, die zoo lang gelden als ieder der belanghebbenden er zijn belang
in blijft zien of een ander ertoe kan dwingen ze te eerbiedigen; papieren met inkt
beschreven; die, zooals een lid der Hollandsche regeering uit de dagen van J o h a n
d e W i t t ter snede deed opmerken, zelfs als zij ‘perkament’ zijn, tegen ‘het staal’
geringen weerstand plegen te bieden. Laat ons dus niet te veel vertrouwen op de
kracht dier overeenkomsten, die onder nadere omstandigheden al heel spoedig in
beteekenis kunnen verminderen; laat ons niet vergeten, dat, zooals de dingen dezer
wereld nog altijd gaan en voorloopig nog wel zullen blijven gaan, de beste waarborg
voor den vrede, voor het behoud van eigen rechten en eigen grondgebied, ligt in
g o e d e w a p e n i n g t e l a n d e n t e r z e e . De vraag, of wij, Nederlanders, in
dit opzicht gerust kunnen zijn - en wie onzer zal zeggen van ja? - is van nog meer
gewicht voor ons dan die andere, of elk der mogendheden, die de verdragen
onder-teekenden, zich voor langen, langen tijd daaraan gebonden zal achten. Laat
ons voorloopig tevreden zijn en ons verheugen in de goede gezindheid onzer naburen.
Maar laat ons bij al die verheugenis niet te veel spelen in de kaart dier zachtzinnige
vredeminnaars en-minnaressen, die met de laakbare onvoorzichtigheid,
gevoelsmenschen eigen, luid roepen om ‘vrede door recht’ of hoe dan ook, om
ontwapening, vrijwillige en volkomen ontwapening, waarbij dan de kleine staten het
schoone voorbeeld zouden geven.... om des te eerder aan de groote ten prooi te vallen;
of in de kaart dier slimme kwaadwilligen, die niets liever zouden zien dan ontwrichting
der militaire macht, krachtige steunpilaar der maatschappij, welker ondergang zij
begeeren in dollen haat, in zinlooze verwachting van den heilstaat, die goed zou zijn
in een paradijstoestand; als alle menschen ‘wijs’ waren en daarbij ‘wèl’ wilden...
Laat ons den kostbaren ons geboden tijd, hoe kort hij misschien ook is, gebruiken
om te verbeteren, om, zoo noodig, te hervormen, om te geraken ‘uit het moeras’ hoe eerder hoe liever.
Moerassen, poelen ook elders. De Duitsche justitie tracht einde-
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lijk te geraken uit den geheimzinnigen poel van ongerechtigheid, dien een verdorven
groep liederlijke sujetten heeft weten te scheppen in de onmiddellijke omgeving des
Keizers; en zij schijnt te zullen slagen in het bittere reinigingswerk, dat zij eindelijk,
zegepralend over allerlei bezwaren, zal willen voltooien zonder aanzien des persoons
maar ook zonder wraakzucht van hoogst onzuiver allooi, zonder hartstocht, zonder
haat van ras of partij, wat alles in dezen veel bedorven heeft. Rusland gaat langzaam
vooruit, maar toch wel vooruit met het zoo noodzakelijke werk der reiniging ook
daar, dat nog jaren en jaren zal aanhouden en in S t o l y p i n e een Hercules hoopt te
vinden voor zijn Augiasstal. De Vereenigde Staten hebben onder een energieken
president, die, fier op zijn Hollandsche afkomst, niets en niemand ontziet, een begin
gemaakt met het dempen van hun financieel moeras, al zal ook dit werk in het land
van den dollar nog jaren arbeids moeten kosten. Portugal zal nu langs den weg der
constitutie trachten op te ruimen wat er in zijn poel aan vuil was opgehoopt en langs
den weg der dictatuur niet heeft kunnen verdwijnen, ja, het heeft die dictatuur zelve
opgeruimd en daarmede bijna het, helaas, zwaar getroffene koningshuis.
Maar dat alles gaat Nederland slechts van ter zijde aan; al slaat het die
gebeurtenissen met belangstelling - gegrond op de gevoelens van hart, verstand of...
portefeuille - gade, gelijk het doet met den fellen parlementairen strijd over de
annexatie van den Congo in België, een paar weken gestaakt ter wille der
verkiezingen, die weinig verandering hebben gebracht; gelijk de feestviering in het
voor een enkele maal schijnbaar eensgezinde Oostenrijk ter eere van den
eerbiedwaardigen en veelszins te beklagen monarch; gelijk den partijstrijd in
Engeland, welks afloop van zooveel beteekenis kan zijn voor de toekomst van het
ons, ondanks alles, nog na aan het hart liggende Zuid-Afrika; gelijk de in toenemende
mate blijkende middelpuntvliedende neigingen in allerlei deelen - Canada, Australië,
Zuid-Afrika, Indië - van het Britsche reuzenrijk; gelijk de lieftallige
Fransch-Engelsche ‘entente’, voorloopster van een verbond?; gelijk de groeiende
samenwerking der republieken van Midden- en Zuid-Amerika, verheugd over den
goeden afloop van den merkwaardigen tocht der Amerikaansche Armada,
waarschuwing voor wie het mochten willen wagen een vinger uit te steken naar
Amerikaansche rechten, beurzen of landen; gelijk het verre gerommel in Perzië en
China, het meer van nabij gehoorde in Marokko en Macedonië.
‘Van terzijde’ dit alles? Misschien! Wat vandaag onbelangrijk
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schijnt, kan morgen van het grootste gewicht blijken: dat leert ons de historie! Chi
lo sa? Gelukkig is Den Haag sedert eenige jaren weer een middelpunt van diplomatiek
leven, waar de minste schok op staatkundig gebied zich doet gevoelen en de
Nederlandsche regeering in staat is zich spoedig op de hoogte te stellen van wat er
gebeurt... en gebeuren kan!
Nog zit het ministerie C l e m e n c e a u ; vóór het Paaschreces hadden C o m b e s in
den Senaat en een zijner akolyten in de Kamer (B e r t h e a u ) getracht het ten val te
brengen, maar de meerderheid achtte dit bewind toch te verkiezen boven terugkeer
van ‘le père C o m b e s ’ en zijn, ‘bloc’, dat gaandeweg afbrokkelt. C l e m e n c e a u ,
de plooibare, de ongeëvenaard handige debater, weet zelfs op zekere oogenblikken
de houding aan te nemen - in elk geval de taal te doen hooren - van een ‘homme de
gouvernement’; hij kan noch wil de desorganisatie in de regeering keeren, hij heeft
veel laten gebeuren dat beter ongeschied ware gebleven - maar hij durft toch (tegen
't bekende gezegde van C o m b e s ) vijanden links van zich te hebben en wederstaat
J a u r é s , als deze de rol van Frankrijk in Marokko veroordeelt. Ja, hij heeft onder
zijn ambtgenooten mannen als V i v i a n i en C a i l l a u x - maar zijn bewind leidt er
toch toe, dat de uiterste linkerpartijen verdeeld zaten, en reeds radicalen soms met
liberalen (progressisten) stemden. Bij de stemmingen, in Mei voor de gemeenteraden
gehouden, is deze zwenking, reeds in de Kamer te bespeuren, ook in 't kiezercorps
aan 't licht getreden. Vooral in steden, waar een socialistisch gemeentebestuur aan
vele belangen schade heeft berokkend. Te Parijs, Lyon, Marseille, Toulouse zelfs,
Lille, Brest, Roubaix en op vele andere plaatsen is de kentering merkbaar - nog wel
niet dat alles ‘om’ is, maar er is toch een beweging in de partijen van orde, die voor
parlementaire verkiezingen in een naderende toekomst kan doen hopen.
Maar de ‘bloc’-politiek is taai; vele ‘politiciens’ leven er van, vooral sedert door
de bij verrassing ingevoerde parlamentaire bezoldiging van frs. 15000 de politieke
carrière is geworden ‘une profession largement appointée’ (P o i n c a r é ). De officieele
candidatuur is onder het keizerrijk eenigszins anders, maar stellig niet schaamteloozer
toegepast dan nu; een der voornaamste progressisten, A g n a r d , sprak onlangs van
die ‘chambres de commissionnaires ‘élus par des fonctionnaires’. De litteratuur - in
roman en tooneel - moge 't lage zedelijke peil der ‘député’, hun corruptie en belache-
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lijke aanmatiging hekelen; doch die schrijvers: E. R o d , P. B o u r g e t , J. L e m a î t r e ,
d e Vo g u é , zijn immers nationalisten of katholieken, in elk geval reactionnairen!
In Frankrijk beheerscht de verkiezingspolitiek den geheelen toestand. Zelfs zal
C o m b e s , als hij zijn tegenwoordige tegenstanders wil bestrijden, krokodillentranen
vergieten over het harde lot van priesters (26000 pastorieën zijn verkocht) getroffen
door de wapenen, die hijzelf had gesmeed. Het pleit tegen de Kerk is beslist, maar
de naweeën bij de meest extreme toepassing der wetten doen zich gevoelen. In den
Senaat heeft een oogenblik de taal der billijkheid gezegevierd en zijn de fondsen,
nagelaten om zielmissen te lezen; van de algemeene confiscatie uitgesloten. De
verhouding tusschen Kerk en Staat is echter zoo gespannen, dat de eenvoudigste
verhoudingen onmogelijk worden. De staat wil in geen vorm de Kerk en haar priesters
erkennen, 't geen er vaak toe leidt die priesters ook van 't gemeene recht van burgers
uit te sluiten; 't Vatikaan (d.i. M e r r y d e l Va l ) weigert hardnekkig elke vorming
zelfs van filanthropische vereenigingen en onderstandskassen, die bij de wet erkend
zouden zijn. En zoo is 't vinden van een orgaan van beheer voor fondsen als de
zooeven bedoelde een puzzle.
Maar de kerkelijke vragen zijn niet de voornaamste meer, die voor het oogenblik
der regeering zorg baren. Straks bij den terugkeer der kamers staan de uiterste partijen
met uitgetrokken zwaard vóór de ministers en eischen: progressieve
inkomstenbelasting, aankoop der Westerspoorlijnen, pensioenwet der arbeiders:
drie maatregelen, die volgens knappe financieele koppen als P a u l L e r o y
B e a u l i e u Frankrijk 't bankroet nabij moeten brengen.
Ook de sociale strijd sluimert niet. Begin April werd die strijd in de bouwvakken
acuut, vooral doordat de arbeiders (in 't bijzonder de metselaars) den werkdag van
10 uren illusoir maakten, door verscheidene uren te besteden aan sabotage (opzettelijk
vernielen of onklaar maken van 't werk). De werkgevers antwoordden met een groote
lock-out, die, naar de matigste berekening 20 à 25000 arbeiders werkeloos maakte.
Een grappig incident was de poging van den minister V i v i a n i (den bekenden
uitdoover der hemellichten) om den werkgevers te betoogen, dat wèl arbeiders
mochten staken maar niet patroons. Het schrikaanjagen eener machtelooze regeering
baatte natuurlijk niet - en na 3 weken hebben de arbeiders de voorslagen der patroons
aangenomen en 't werk hervat Of de vrede duurzaam zal wezen?
Echter, wat beteekent de binnenlandsche strijd tegenover de
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episode van den wereldkamp, die thans in Frankrijk wordt uitgevochten? Er is hoogst
afkeurenswaardige dolle haat tegen alles wat naar Kerk zweemt, maar er is ook wel
degelijk gerechtvaardigde vrees voor kerkelijke aanmatiging; er is aan de zijde van
Rome diepe principieele afkeer van den modernen staat en zijn eischen, maar er is
ook gewettigde weerzin tegen ongebreideld staatsgezag ook over de dingen des
gemoeds en van het geweten. Zal het einde zijn: ‘Canossa’? Misschien; maar dan
zeker slechts - gelijk bij andere ‘Canossa's’ - een voorloopig einde, want de strijdvraag
is eeuwig: zij zal bestaan zoolang menschen bestaan, met menschelijke hartstochten
en menschelijke idealen.
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Hoe staat het met de muziek?
Door Dr. J. De Jong.
Er is niet meer, zooals vroeger, een tijd dat de muziek geheel tot rust komt, dat
schouwburgen en concertzalen gesloten zijn, terwijl de muziek nog niet de wijk heeft
genomen naar tuinen en terrassen. Maar er is toch nog een tijd van het jaar, waarin
de muzikale beweging verslapt en dat is het geschikte moment voor een terugblik.
Trachten we het uitgebreide veld te overzien, de feiten te groepeeren en een conclusie
te trekken.
Al aanstonds stemt het besef tot dankbaarheid, dat wij leven in een tijd waarin de
beoefening der muziek een ongekende hoogte heeft bereikt. Nooit was de gelegenheid
gunstiger om van het beste onder de beste omstandigheden te genieten. Orkesten en
koren staan voor niets en op het gebied der Kamermuziek heeft men het
voortreffelijkste slechts voor het grijpen. Verbijsterend groot is het aantal begaafde
instrumentalisten. Het is waar, met de zangkunst is het niet zoo goed gesteld, maar
niet zoo slecht toch als sommigen het doen voorkomen, die te angstig aan het oude
vasthouden en te veel in het verleden leven. Merkwaardig talrijk is ook het aantal
knappe dirigenten; elke maand bijna brengt een nieuwen naam op den voorgrond en
de ervaring leert dat dit in de meeste gevallen terecht geschiedde.
Er is een factor, die het hooren van goede muziek in onzen tijd ten goede komt.
Voorheen waren het alleen virtuosen, die reizen maakten. Thans houden de afstanden
niemand tegen. Dirigenten geven gastvoorstellingen als waren zij prima-donna's.
Kwartet-
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gezelschappen reizen de wereld door. Groote zangvereenigingen steken den oceaan
over. Orkesten trekken heen en weer. Ja, geheele opera-gezelschappen verplaatsen
zich van het eene land naar het ander. Men begrijpt het voordeel van zulk een
va-et-vient. Geen nood, niet waar, dat men zal inslapen, waar zooveel nieuws de
aandacht vraagt en de belangstelling prikkelt.
Of dat men, zooals vroeger, zal blijven zweren bij lokale grootheden, nu men
telkens als het ware tot vergelijken wordt gedwongen. Het bewustzijn hiervan móet
wel leiden tot verhoogde werkzaamheid en krachtsinspanning, om den verkregen
naam te handhaven en niet in het gedrang te komen. Resultaat: een stijgend peil van
de muzikale uitvoeringen. Hieromtrent is geen verschil van meening mogelijk.
Omtrent het gehalte van hetgeen er wordt uitgevoerd, of laat ik preciseeren, van
hetgeen de moderne muziek oplevert, heerscht niet dezelfde eenstemmigheid. Er is
een heirleger van componisten aan het werk en aan de gelegenheid zich te toonen
ontbreekt het niet. Toch is de oogst der laatste jaren betrekkelijk schraal geweest en
van het vele nieuwe schijnt slechts weinig kans op een langer leven te hebben. Het
is nog altijd de trits S t r a u s s - M a h l e r - R e g e r die het muzikale leven beheerscht,
evenals in een vroegere periode de trits B e r l i o z - L i s z t - Wa g n e r . S t r a u s s is
bezig met een Electra (naar Vo n H o f f m a n n s t h a l ), die in elk geval geen ergernis
zal wekken zooals haar voorgangster Salomé op menige plaats heeft gedaan. In de
laatste maanden heeft S t r a u s s , jammer genoeg, veel van zich doen spreken - maar
juist niet als componist. Wrevelig over het lot dat Salomé te New-York wedervoer
(men herinnert zich dat het werk na één opvoering aldaar werd verboden), liet hij
zich in een schrijven aan de Duitsche Zangvereeniging aldaar verleiden tot een
scherpen uitval over het gebrek aan talent en de huichelarij van Amerikanen, aldus
onvoorzichtig generaliseerend en een geheele natie aansprakelijk stellend voor de
bekrompenheid van een (machtige) clique. Meer kwaad nog berokkende hij zichzelf
met de Wanamaker-affaire en zijn houding daarna.
S t r a u s s was naar Amerika gegaan om concerten te dirigeeren, meer in het
bijzonder van zijn werken. Hij werd daarvoor vorstelijk gehonoreerd door de firma
Wa n a m a k e r , eigenaar van een reusachtig warenhuis (het beslaat een terrein van
± l0 000 vierk. meter). Wa n a m a k e r stelde daarbij de voorwaarde dat S t r a u s s
zich zou bedienen van zijn klavieren en na het S t r a u s s -festival arrangeerde hij
nog twee gratis-concerten onder S t r a u s s in zijn
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warenhuis, met het doel reclame te maken voor het door hem verkochte fabrikaat.
En S t r a u s s leidde twee concerten met een orkest van 100 leden op een vierde etage
van het warenhuis, in een zaal zoowat tien voet hoog, voor ongeveer 7000 personen,
die zich door uitstallingen van hemden, kousen enz daarheen moesten begeven. Dat
noemde zekere dr. H i r s c h prostitutie der Duitsche kunst. S t r a u s s schreef daarop
heel hooghartig: ‘Ware kunst adelt elke zaal en op fatsoenlijke wijze geld verdienen
voor vrouw en kind strekt niemand, zelfs geen kunstenaar tot schande’. Terecht kon
dr. H i r s c h hierop antwoorden dat B e e t h o v e n , Wa g n e r of B r a h m s nimmer
zijn kunst in een magazijn tot reclame zou hebben laten dienen; dat groote mannen
dikwijls dingen moesten doen hunner onwaardig; dat M o z a r t op bestelling
componeerde, Wa g n e r opera-transcripties voor trompet schreef, omdat ze gebrek
leden; maar dat S t r a u s s geheel vrij was van materieele zorgen en dat zijn
Amerikaansche reis ook financieel een succes was geweest. Ongetwijfeld had
S t r a u s s beter gedaan niet bij Wa n a m a k e r te dirigeeren, en, toen hij het gedaan
had, den storm over zich heen te laten gaan zonder te antwoorden.
Ook M a h l e r heeft in Amerika lauweren geplukt, nadat hij zijn post als directeur
van de Opera te Weenen verliet. Hij gaat in den laatsten tijd meer en meer op in het
dirigeeren. Intusschen is hij bezig met een zevende symphonie. Een met koor heeft
hij al gecomponeerd. Natuurlijk denkt daarom nog niemand er aan hem voor een
opvolger van B e e t h o v e n te houden, hoe interessant en geestig hij ook wezen
moge. Ik verbeeld mij dat hij meer veld wint met zijn liederen dan met zijn
orkestwerken. Voorloopig zullen we ten aanzien van M a h l e r een afwachtende
houding moeten aannemen. Ook R e g e r noopt ons daartoe. De geschiedenis herhaalt
zich. Evenals men indertijd B r a h m s tegen Wa g n e r trachtte uit te spelen, willen
sommigen thans R e g e r tegen S t r a u s s in het schild heffen en velen zien in hem
den man, op wien de mantel van B r a h m s is gevallen. Omdat R e g e r , evenals
B r a h m s , geen programmuziek schrijft en ook hij een voorliefde heeft voor den
variatievorm? Ik zie overigens geen of weinig punten van overeenstemming tusschen
beide meesters en verder moet mij de bekentenis van het hart dat R e g e r 's laatste
werken mij hebben teleurgesteld. Zijn symphonietta werd als zijnde een debuut op
het gebied der orkestmuziek met toegevendheid behandeld, zijn serenade voor orkest
daarentegen met groote warmte ontvangen. Toch zal die, vrees ik, evenmin blijven
als de daarna geschreven variaties op
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een oud Duitsch thema. De reden is een te weinig aan pure schoonheid, een gebrek
aan klaarheid. Gemeten met den maat, dien men den grooten aanlegt, is R e g e r te
kort geschoten en gebleven beneden den R e g e r , dien men uit de
B e e t h o v e n -variaties en de kwartetfinale had leeren kennen, beneden B r a h m s ,
N i c o d é en E l g a r - om alleen modernen te noemen.
In elk geval heeft S t r a u s s , noch M a h l e r , noch R e g e r zijn laatste woord
reeds gesproken (en alle drie zijn nog in de volle kracht van het leven). Datzelfde
geldt van de meeste van hen op wien thans de aandacht is gevestigd: den Zwitser
D a l c r o z e , den Rus P a u l J u o n , den Engelschman E l g a r , S i b e l i u s den
Finlander, de Italianen P u c c i n i , Wo l f - F e r r a r i , B o s s i , de Duitschers
P f i t z n e r end ' A l b e r t ,denBohemerJ o z e f S u k ,deFranschenC h a r p e n t i e r ,
D e b u s s y , D u k a s . Er is dus geen reden om te jammeren, ook al heeft
G l a z o u n o f f niet aan de verwachtingen beantwoord, al schijnt S i n d i n g niet
verder te komen en blijkt S c h i l l i n g 's Moloch geen stap voorwaarts na Ingwolde
en Pfeifertag. Ook is er geen reden om te wanhopen, omdat we onder zoovele talenten
vooreerst nog geen zien, dat ons troosten kan over het heengaan van E d v a r d
G r i e g , den man die een klein, maar fijn en nieuw geluid deed hooren. Er wordt
geklaagd over de verwarring en de afdwalingen der moderne muziek. Waarom?
Omdat er componisten zijn die buitensporigheden begaan? Daartegenover staan er,
die hun heil zoeken in nabootsing der klassieken en het met eenvoud beproeven.
Tusschen beide uitersten zal de muziek vermoedelijk nog jaren lang geslingerd
blijven; vroeger of later zal het evenwicht worden verkregen. Wat de gewraakte
buitensporigheden aangaat, deze roepen van zelf een reactie in het leven. Reeds
openbaart zich een krachtig verzet tegen excessen van M a h l e r en S t r a u s s en
van de modernen Franschen. Hier evenwel is het de taak der critiek bemiddelend op
te treden. Er zijn in Heldenleben ongenietbare plaatsen; moet men daarom het geheel
over boord werpen? Voorwaar, Don Quixote is met al zijn excessen een geniaal werk.
Bij de moderne Franschen vindt men veelal de excessen zonder het genie. Ik woonde
eens te Parijs een modernen Kamermuziek-avond bij en het duurde lang alvorens ik
van mijn verbazing bekwam over zooveel gewrongenheid en zulk een sans-gêne in
het gebruik van verschillende toonsoorten. Het was alsof de componisten telkens
met opzet juist anders schreven, dan het voorafgaande had doen verwachten en met
voorbedachten rade het onnatuurlijke opzochten. Maar in datzelfde land,
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waar de kunst zich duidelijk en natuurlijk uit te drukken, verwaarloosd wordt, zooniet
verloren dreigt te gaan, wordt G l u c k trouw beoefend, komt B a c h meer en meer
in trek (ik heb eens van bevoegde zijde hooren beweren dat hij nergens zoo goed
gespeeld wordt als te Parijs en de beste monographie over B a c h van den laatsten
tijd verscheen in het Fransch) en viert de oude R a m e a u zijn wederopstanding.
Achtereenvolgens verrezen Dardanus te Dijon, Castor et Pollux te Montpellier,
Hippolyte et Aricie te Parijs uit hun langen slaap. Zal R a m e a u voor goed op het
repertoire blijven? Wanneer men bedenkt dat de opera's van R a m e a u nog veel
verder van ons af staan (ook door haar librettos) dan die van G l u c k en hoeveel
moeite het kost G l u c k op het speelplan te houden, dan is men niet zoo licht geneigd
die vraag bevestigend te beantwoorden. In elk geval verdient het streven te worden
toegejuicht, al is chauvinisme daaraan zeker niet vreemd. Want ontdoet men
R a m e a u van zijn versieringen, zijn krullen, dan is hij de eenvoud en klaarheid zelf
en allicht zal zijn wederopstanding zuiverend op de Fransche muziek werken.
Neen. hoe ik het ook beschouw, ik kan den toestand niet zoo donker inzien als
velen dat doen, noch voor Duitschland, noch voor Frankrijk. In Italië gaat de
beoefening der muziek vooruit, zoo niet de muziek zelf. Wij moeten ons voorbereid
houden op een aantal nieuwe symphonieën, koorwerken en muziekdrama's, die geen
aanwinsten zullen blijken, die meer verwondering dan bewondering wekken, waarvan
men met een bezwaard hoofd afscheid neemt en zonder den wensch de kennismaking
er mee te hernieuwen. Maar op hetgeen reeds voorhanden is kunnen we immers jaren
en jaren teren. Wij kennen nog zooveel niet of half van hetgeen de tijdgenooten doen,
bijv. van de hedendaagsche Russen en Zwitsers, van S i b e l i u s , van de Fransche
symphonisten, van jong-Boheme, van jong-Italië (dat aardig op leeftijd begint te
komen). En de dooden dan? Telkens worden nog B a c h - en S c h u b e r t -vondsten
gedaan en het laat zich aanzien dat de thans ondernomen H a y d n -uitgave heel wat
onbekende schatten aan het licht zal brengen. We kunnen dus met gelatenheid wachten
op de tijden die komen zullen, ook al brengen die geen openbaringen. De muziek is
na Wa g n e r een beetje uit haar krachten gegroeid. Maken de ultramodernen het te
bont, men zal zich van hen afkeeren. Het gezond verstand, de goede smaak zal ten
slotte zegevieren. Is niet te midden van zooveel verschillende stroomingen
B e e t h o v e n troef gebleven?
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Een bekentenis om mee te eindigen. Toen ik mij tot schrijven zette, was ik een beetje
pessimistisch gestemd; toch, zooals men heeft kunnen opmerken, ben ik tot een
bemoedigende conclusie gekomen. Vanwaar die omkeer, zal men vragen. Deze is
gemakkelijk te verklaren. De beoefening der toonkunst moge aan hooge eischen
beantwoorden, de voorhanden krachten mogen hoopvol stemmen voor de toekomst,
er zijn in het hedendaagsche muziekleven zooveel misstanden, zooveel narigheden,
zooveel ellenden, dat iemand, die midden in het gewoel leeft en gelegenheid heeft
achter de schermen te zien, al zijn philosophie ter hulp moet roepen, om zijn
opgewektheid te bewaren. Al die misstanden, narigheden en ellenden wortelen in
hoofdzaak in het eene feit, dat men de kunst meer en meer is gaan beschouwen als
een melkgevende koe, met het natuurlijk gevolg dat, naarmate het aantal van hen,
die de kunst als een melkgevende koe beschouwen, is toegenomen, de melk dunner
is geworden en dus minder voedzaam. De toeneming der muzikale productie is geheel
buiten verhouding tot de toeneming der menschelijke bevolking, het aanbod oneindig
grooter dan de vraag en vandaar de bedroevende verschijnselen waarvoor men de
oogen niet kan sluiten: het toenemend muziekproletariaat, het werken beneden de
markt, de vaak onwaardige middelen die worden aangewend om de aandacht te
trekken. Wie dagelijks hiervan getuig is, moet wel hieraan denken, wanneer hij den
inventaris opmaakt, zooals in deze bladzijden is geschied. Gelukkig komt de
overweging nog tijdig het geschokte optimisme steunen, dat de vraag ten slotte het
aanbod zal regelen; dat velen zullen worden afgeschrikt wanneer zij tot het inzicht
komen met verlies te werken, dat dientengevolge de productie zal afnemen en vroeger
of later derhalve gezonder toestanden zullen worden geboren. Het intreden daarvan
te bespoedigen, daarop moet het streven gericht zijn van allen, die invloed kunnen
uitoefenen. Men steune het talent, waar het zich beslist uitspreekt, en omringe het
met alle mogelijke zorg. Voor het overige, vergemakkelijke men niet den toegang
tot de kunst aan de velen voor wie zij slechts een sport is en zij uiterst omzichtig in
het toekennen van lof en.... van subsidiën.
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Onze Leestafel.
S a m u e l F a l k l a n d . Schetsen. (H e r m . H e i j e r m a n s Jr.) elfde
bundel. Amsterdam H.J.W. B e c h t . 1907.
Deze Falklandjes zijn bewonderenswaardig mooi. De schrijver heeft vele snaren op
zijn lier. Zeer satiriek zijn een paar van de stukjes. Ik denk aan ‘doctor Tuf’ en aan
‘de honden van freule L o h m a n .’ Gevoelig daarentegen, op de grens van het
pathetische af, zijn andere. Zoo b.v. zijn schildering ‘van oom E d i .’ Diens vrouw,
tante M a r r e t j e , was begraven Jaren lang had de blinde man tegenover zijn doove
vrouw gezeten, hij bij het rechter, zij bij het linker raam. En wanneer dan M a r r e t j e
dood is, kokert de oude zijn handen om den mond, en hard pratend naar de zij van
den ledigen stoel, vraagt hij: ‘Tocht het bij jou ook zoo?’
Vooral aan hen, die niet in de gelegenheid waren de Falklandjes in het Handelsblad
te lezen, zal ook deze bundel, gelijk de vorige, zeer welkom zijn.
V.D.W.
Dr.J. Wo l t j e r , De zekerheid der Wetenschap. Referaat gehouden op de
meeting van de jaarvergadering der vereeniging voor hooger onderwijs
op gereformeerden grondslag te Utrecht 4 Juli 1907. Amsterdam. J.W.A.
v a n S c h a ï k . 1907.
De juiste hoofdgedachte van deze redevoering is, ‘dat de zekerheid, welke naar veler
bewering de wetenschap geeft, in tegenstelling met het geloof, niet bestaat, daar zij,
in laatste instantie, zelf steunt op het geloof. Zij gaat uit van het geloof aan de
mogelijkheid van ware, juiste, kennis en aan continuïteit in de natuur en in den geest.’
(bl. 24.)
Op bl. 20 lezen wij: ‘Telkens wanneer de physicus redeneert bij inductie, maakt
hij, meer of minder bewust, gebruik van de waarschijnlijkheidsrekening, zegt
P o i n c a r é .’ Zoo is het inderdaad. Er had aan kunnen toegevoegd zijn, dat
‘waarschijnlijk’ een elliptische uitdrukking is. Zij beteekent: ‘Waarschijnlijk passende
in den samenhang der dingen.’ Als wij niet uitgaan van de onderstelling, dat er een
samenhang der dingen bestaat, is er geen reden
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om termen als waarschijnlijk of onwaarschijnlijk op onze lippen te nemen.
Een schoone opmerking lezen wij op bl. 32: ‘In het Oude Testament wordt de
zekerheid van continuïteit, die God in de natuur en in het leven der menschheid als
uiting van zijnen wil als het ware aanbiedt, steeds voorgesteld als de zekerheid van
een verbond, zoodat God bij den profeet Jeremia spreekt van zijn verbond van den
dag en zijn verbond van den nacht, waardoor dag en nacht zijn op hunnen tijd (33:30),
eene beeldspraak, die, ook waar wij van wetenschap handelen, ons niet vreemder
behoeft voor te komen dan het gebruik van het woord wet, waardoor wij op
wetenschappelijk gebied zoo dikwijls de zekerheid der continuïteit aanduiden.’
V.D.W.
Briefwisseling van B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k met zijne vrienden
gedurende zijne ballingschap (1844-1851). Uitgegeven door Mr.S.
M u l l e r F z . Nalezing. Haarlem. D e E r v e n F. B o h n . 1907.
Een grappenmaker heeft gezegd, dat er tot op den dag des laatsten oordeels brieven
van Voltaire zouden worden ontdekt. Datzelfde zal wel gelden van de correspondentie
van andere beroemde mannen. Mr.S. M u l l e r heeft het ondervonden. Nauwlijks
was de serie der brieven van en aan B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k in ‘Onze
Eeuw’ verschenen of men bezorgde hem P o t g i e t e r 's brieven aan zijn vriend, die
wij noode in het tijdschrift gemist hadden. Al konden ze nu niet meer in het natuurlijk
verband worden opgenomen, toch was dat geen reden om ze aan het publiek te
onthouden. Aan ieder, die de briefwisseling in ‘O.E.’ gelezen heeft, durven wij den
raad geven om ook van dit supplement kennis te nemen. Er komen tal van pikante
mededeelingen in voor. Zoo hooren wij dat Te r H a a r , in de redactie van ‘de Gids’
opgenomen, weldra weder ontslagen werd. ‘Met onwilliger, liever met trager paard
heeft wel niemand ooit geploegd.’ Betreffende de verhandelingen, die door den
dichter ter beantwoording van prijsvragen werden ingezonden, hooren wij B e e t s
zeggen: ‘Te r H a a r plukt van tijd tot tijd zoo'n gouden appeltje; hij weet toch hoe
die dingen wezen moeten om aan de commissie ter beoordeeling te bevallen.’
Elders heet het betreffende de Gids: ‘Vooral aan een theoloog hebben wij dringende
behoefte, natuurlijk aan een man van wetenschap, maar om Gods wil ook een man
van warmte. Afbrekers, die afbrekende froisseeren, dewijl zij òf hun stijl niet in
hunne
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magt hebben, of inderdaad niets gelooven, of ten minste vreemd zijn aan gemoed,
wij hebben die in Ve t h , v a n V l o t e n en O p z o o m e r .’ Was O p z o o m e r niet
welsprekend, gevoelvol, zelfs hartstochtelijk?
Ik houd het er voor, dat, wanneer Potgieter de uitgave van zulke brieven had
kunnen voorzien, hij zijn woorden op een goudschaaltje gewogen zou hebben.
Eigenlijk is het bedenkelijk uitlatingen tegenover een vertrouwden vriend, die
misschien niet meer dan de stemming van het oogenblik weergeven, als goede munt
aan het nageslacht over te leveren.
Een karakteristieke bizonderheid, die door de dagbladen niet was meegedeeld,
vernemen wij uit no. 27 van deze brieven: Bij de onthulling van het standbeeld van
den Zwijger was G r o e n , de Archivarius van het Huis van Oranje, die voor W i l l e m
I n o g al iets ‘geblokt, gewerkt en gedaan had, niet aanwezig, daar hij geen kaartje
ter bijwoning van de plechtigheid had ontvangen.’
V.D.W.
Wereldgeschiedenis, door Dr. H.F. H e l m o l t , onder leiding van Prof.
Dr. H. K e r n in het Nederlandsch bewerkt door G. F u l d a u e r , met
medewerking van vakgeleerden Amsterdam. Uitgeversmaatsch. V i v a t ,
1908.
Drie afleveringen liggen voor ons van dit breed opgezette werk, dat de
wereldgeschiedenis zal verhalen op geheel andere wijze dan totnogtoe gebeurde. De
leider van dit door verscheidene Duitsche vakgeleerden samengesteld geheel der
wereldgeschiedenis zet in een algemeene inleiding ‘onderwerp en doel’ daarvan
uiteen. Daaruit blijkt, dat hij de gansche menschheid, ook de schijnbaar historielooze
volksstammen, in de geschiedenis wil opgenomen zien, daar ‘geen enkele schakel
in de keten der wederzijdsche inwerkingen mag ontbreken,’ en ‘het wordingsproces
aller volkeren’ moet nagegaan worden tot het verkrijgen van het juiste inzicht in wat
er geschied is sedert de oudste tijden, waaromtrent wij iets van den mensch weten.
Ethnologie, psychologie en physiologie worden dus hier op den voorgrond gesteld.
Een tweede inleidend hoofdstuk is dan ook dat van den ethnoloog B r i n t o n over
‘regeling en indeeling der stof’, waarbij de zuiver geographische basis wordt
aangenomen, omdat ‘de aardrijkskunde het onmisbare fundament is voor het
omvattend begrijpen der wereldgeschiedenis.’ Na een hoofdstuk over de
‘grondbegrippen’ van wereldgeschiedenis, van de hand van Prof. K o h l e r , volgt
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dan een derde over ‘het Menschdom als levensverschijnsel,’ van Prof. R a t z e l en
een vierde van Prof. R a n k e over ‘de voorgeschiedenis van het menschdom’.
Tot nog toe namen van den eersten rang en samenvattende studiën van niet geringe
wetenschappelijke beteekenis. Hoe men echter zal komen tot een goede
ontwikkelingsgeschiedenis der menschheid, als men begint met Amerika en den
Stillen Oceaan, vervolgens overgaat naar Oost-Azië en Oceanië om daarna West-Azië
en Afrika te behandelen en dan te komen tot de landen om de Middellandsche zee,
tot Oost-Europa en de Oostzee, tot Middenen Noord-Europa om in het 7de en 8ste
deel te eindigen met West-Europa en den Atlantischen Oceaan, schijnt niet zoo
gemakkelijk te raden. De ontwikkelingsgeschiedenis der menschheid ging dien weg
zeker niet.
De vertaling schijnt goed gelukt, de illustratie is uitermate fragmentarisch en
willekeurig gekozen.
P.J.B.
Naar de(n) Oost! door C r e u s e s o l , schrijver van Soeka Sepi. Va n d e r
H e i d e en L e y d e n r o t h , Utrecht, 1908.
Toen ik dit boekje ter aankondiging ontving, kreeg ik lust, het eerste geschrift van
C r e u s e s o l te herlezen. Dat ‘Op en Om Soeka Sepi’, waarvan de tweede druk in
1899 bij v a n D o r p te Semarang verscheen, is naar mijne schatting een juweeltje.
Ik heb destijds ergens in eene aankondiging gezegd dat dit nu juist een boekje was,
waarvan voor een paar kwartjes een volksuitgaaf behoorde te verschijnen; de
menschen in ons goede Vaderland zouden dan eens, op aangename wijze, kennis
maken met het leven van een Europeaan in Indië. En ik herhaal het nu: waarom komt
er van zoo'n mooi, degelijk, opwekkend boekje geen goedkoope druk, die zijn weg
zou vinden onder ons volk, in de volksbibliotheken, in de schoolbibliotheken, ja waar
niet? Wij, die zooveel bloedverwanten of kennissen in Indië tellen, wij dienen toch
ook wel eenigszins ons eene voorstelling te kunnen maken van de wijze, waarop zij
aan den kost komen?
Kort nadat C r e u s e s o l zijn eerste proeve van meer dan gewone
schrijversbekwaamheid had afgelegd, moest hij om gezondheidsredenen zijn dierbaar
Java vaarwel zeggen en terugkeeren naar het land waar hij, zooal niet geboren, toch
zijn opvoeding ontvangen had. Toen verscheen, in 1900, mede bij genoemden uitgever
te Semarang, zijn tweede boekje: ‘Naar Holland, indrukken van een terugkeerende’;
een werk, dat zeker aan des schrijvers
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naam als auteur geen afbreuk deed, maar toch een anderen geest ademde dan het
eerste. Bij al de goedgehumeurdheid waarvan hij blijk gaf, voelde men hier toch
steeds eenigszins de tegenstelling: het zonnige Java was met weemoed verlaten, daarbuiten, aan boord, op reis, in het moederland, zou wel al het goede niet
onopgemerkt blijven; erkend werd wel dat hier veel is wat men in Indië mist, - toch
drukten den schrijver de kleine wederwaardigheden van allerlei aard, die tengevolge
van de geheel verschillende toestanden, geen ‘terugkeerende’ bespaard blijven.
Nu komt het derde werk, waarvan wij den titel boven afschreven. Naar mijne
meening staat dit hooger dan het tweede, - wellicht omdat de schrijver, een ruimer
veld overziende, meer de gelegenheid heeft zich, als bij Soeka Sepi, in zijn volle
kracht te toonen. In ‘Naar Holland’ gaf hij indrukken van een paar maanden, - thans
geeft hij terug wat jarenlange ervaring hem leerde. Nóg stellen wij ‘Soeka Sepi’ het
hoogst, maar wanneer daarvan een volksuitgaaf verschijnt, moge de uitgever die
laten volgen door een van ‘Naar de(n) Oost!’ Beiden geven vele blijken van fijn
gevoel, van gezonden humor, van scherpe waarneming.
‘Wat zal Jong-Holland in Indië vinden; in welke omgeving komt het; wat moet
Jong-Holland in Indië doen en laten om er te slagen, eenmaal als Oud-indisch gast
te kunnen terugkeeren’? Deze vragen beantwoordt C r e u s e s o l ‘op zijn manier’;
hij vertelt ‘van het leven en het werken, van de menschen en de dingen’ in Indië,
naar zijne ‘eigen ondervinding en persoonlijke opvatting’. En hij maakt daarbij
veelvuldig vergelijkingen tusschen het betrekkelijk armoedig bestaan van tallooze
jongelieden ‘van goeden huize’ doch zonder fortuin in het moederland, en den zooveel
ruimeren, zelfvoldoening belovenden werkkring dien zij, waren zij maar wat minder
hokvast!, in onze schoone koloniën zouden kunnen vinden. Dààr is arbeid, loonend
niet alleen in stoffelijken zin, voor ieder die arbeiden kan en wil; dààr komen handen
van knappe menschen te kort, om die koloniën te brengen tot ontwikkeling en
welvaart; dààr zijn ambtenaren noodig om de bevolking vooruit te brengen; planters,
mijnbouwkundigen, om schatten aan den bodem te ontwoekeren; onderwijzers, om
de Europeesche en de zooveel talrijker inlandsche bevolking te leeren wat zij noodig
hebben; zendelingen, om de bevolking in moreelen zin op betere paden te leiden;
officieren en soldaten, om de bestuurders te steunen waar dat vereischt wordt;
deskundigen op het gebied van handel en industrie.... Ieder naar zijn aanleg kan in
onze Oost eene maat-
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schappelijke stelling veroveren (zij wordt hem niet in den schoot geworpen!) waarvan
hij, bij moeders pappot blijvende, nauwelijks droomen kan.
Dat is, dunkt mij, bovenal de les die uit C r e u s e s o l 's nieuwste geschrift te putten
is. Er staat veel meer in: verstandige raadgevingen o.a. aan hen die naar Indië gaan,
- maar men leze het zelf. Wie er niet aan denkt, ooit het reisje naar ons tropenland
te maken, leze het tòch, - hij zal het zich niet beklagen.
E.B.K.
De Ridder van Aristophanes, vertaald door dr. H.C. M u l l e r . (Wereldbibl.
no. 70.)
Vertaald? Misschien zon het juister zijn als dr. M u l l e r had geschreven ‘vrij
bewerkt’. Want in de talrijke gevallen waarin het origineel duister is, of de vertaler,
ondanks zijn groote vindingrijkheid, eene nauwkeurige overzetting niet kon vinden,
veroorlooft hij zich zeer vrije navolging. De comedie van A r i s t o p h a n u s moest
door deze vrijheid wel verliezen, en voor dengeen die het Grieksche stuk kent zal de
Hollandsche overzetting zeker wel wat teleurstellend zijn, vooral daar onder de
handen van den bewerker de grofheid die deze allerhatelijkste aanval op
A r i s t o p h a n e s ' grootsten politieken tegenstander ook reeds in het origineele
kenmerkt, nog heel wat is toegenomen.
Maar ziet men van dit bezwaar af, en vraagt men in vertaalarbeid nu eens niet
vooral getrouwheid, dan moet erkend worden, dat deze vertaling ééne zeer groote
verdienste heeft: Het stuk is levend gebleven. Met buitengewone vaardigheid, nu
eens de rhythmen van het oorspronkelijke vervangend door zeer handig gevonden
rijmen, dan voor de Grieksche woordspelingen Hollandsche replieken in de plaats
gevend en gebruik makend van een Nieuwe-markttaaltje dat in burleske pittigheid
voor de Atheensche straattaal niet onder doet, heeft dr. M u l l e r door zijn vertaling
voor hen die A r i s t o p h a n e s niet kennen, een beeld van den Griekschen comicus
gegeven dat wel eenzijdig, maar van die eene zijde gezien, ondanks het revue-achtige
der Hollandsche navolging, niet slecht gelijkend is.
K.K.
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De Voorlezing
Door G.F. Haspels.
Nu door Stortemelk en Fliereê de donker-doorzichtige, witgekopte Noordzee-zelve
binnenstoof werd het voor de ‘Ada van Holland’ een heele toer haar naam als zeeboot
op te houden.
Daareven, tusschen Griendt en Waddenzeeplaten, had ze het best gedaan. Dubbel
smokend uit haar schoorsteen, de raderen parmantig ranselend door het drabbige
water, was ze voor meeuwen en zeehonden op de platen, ook voor bazalt- en
rijshouttjalkjes wel echt de zeewaardige mailboot geweest, die heel de post voor
Ter-Schelling en ook wat voor Flieland meevoerde, en niet het minieme ding dat je
bij ebbe onder de kade van Harlingen moest gaan zoeken. Maar nu? Zeker, het was
'n mooi-weêr-zeetje onder klaren Julihemel met hooge, witte wolken, en ze moest
blij zijn dat de Noord-wester met vloed zoo'n stuk water het gat binnenkwakte, nu
kon ze, zonder zich de schenen te stooten aan de gronden van die altijd-verloopende
Monnickensloot, ferm op Flielands' pier aanloopen. Maar het werd toch een heele
toer. Dat Noordzee-water was heller, rauwer, de hemel hooger, strakker, het
golfgedans speelsch, rakkerig - en zij een hulpeloos dingske op de Fliereê, o zoo
klein tusschen de zonverlichte blinkerts van Ter-Schelling en
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Flieland. Draaierig werd ze, nu die golven haar van achteren zoo optilden, dat haar
voorsteven, als speelde ze dolfijntje, wel moest duiken, en dan, vóór ze weer rechtlag,
zoo'n zwalp water, net een dronken boer, haar half omver duwde. Om daarop, met
haar voorsteven heelemaal uit het water, in zoo'n delling neer te duikelen tegen een
roller aan, die dan geregeld met groot gestuif haar het voordek zwabberde. Maar nu
zou ze toonen wat ‘Ada van Holland’ kon! En kranig ranselden haar radertjes het
groene water tot bruisend schuim, en vroolijk sloeg zich het dappere dingske door
de dansende, zonverlichte Fliereêgolven schuddekoppend, als neuriede het een liedje.
B a r t h o l d L a u r e n s e echter vond dat gedobber op de baren maar zóó, zóó.
De koekoeksbank, waarop hij heel de vaart zoo heerlijk had zitten denken aan
C h a r l o t t e , wipte hem zóó hoog op en zonk zóó grondeloos onder hem weg, dat
hij er wee van werd, armzalig, ellendig. Een beslisten trek om z'n dunne lippen, rees
hij op en mompelde, met mal-onzekere passen naar het midden van het schip tastend:
- ‘Als ik dan toch sterven mot’ zeg ik maar met D a a t j e , ‘dan fatsoenlijk aan den
vasten wal sterven!’
Ha, hier midscheeps, tusschen de raderen, stond hij vaster - hoewel, hola! daar
had hij haast gelegen. En nu draaide het dek den verkeerden kant op, want zijn lichaam
kringelde in andere richting. Precies als in zijn hersens! Daar dwarrelden de gedachten
wild door elkaar. Hij dacht aan D a a t j e , de kindermeid van het ouderhuis op de
Keizersgracht, die haar schipbreukverhalen van familieleden steeds eindigde met
haar voornemen fatsoenlijk op den vasten wal te sterven, doch vóór hij aan de
herinnering toe was dat D a a t j e toch een binnenschipper getrouwd had, dacht hij
aan C h a r l o t t e die zoo halsstarrig op haar eiland bleef, en daar doorheen tobde hij
over zijn eigen figuur - want met zijn flambard en grijs zomerpak, demi over den
arm, reistasch en parapluie in de hand, zag hij er voor C h a r l o t t e misschien ruim
professoraal uit. Maar iets neerleggen zou zijn het in zee zien glijden of waaien, en
hij was er immers zóó! Bovendien: C h a r l o t t e ging
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hem natuurlijk de biecht afnemen omtrent allerlei moois van zijn reis, en sinds het
vorige jaar veranderde hier toch niets!
En ten overvloede zochten zijn zachte dwaaloogen rond, terwijl op het dansende
dek de beenen zich telkens verzetten, om zijn rechtstand te bewaren. Maar neen,
niets te zien. Als de raderkast zich hoog uit het water beurde eerst enkel lucht, als
die neerplompte dan even de Brandaris op het Ter-Schellinger-duin, en verder water,
plassend water, waarop een bakenton danste - en aan den anderen kant precies zoo
Flieland, met ook dansende bakentonnen; maar dat deden die het vorig jaar evenzoo!
Niet eens een zeehond of dolfijn, of iets geks, - alleen golven die tegen elkaar op
flapten en soms - pas op! - over het dek heen-pletsten!
Oef, daar gleed de ‘Ada’ de Sloot in, en liep nu onder de zuidkust van Flieland
vast en vlug op de pier aan. Eindelijk dat gedobber voorbij!
En mèt hij weer, vast op zijn beenen, stond uit te zien naar de roode daken, in
groen verscholen tegen de duinen aan, naar het zeedorpje waar zij hem wachtte,
keerden zijn gedachten weer tot haar alleen, in alles-samenvattende herinnering.
Ja, ééns zijn vriendinnetje, tóén zijn pupil, nú zijn eenige vriendin - ze zou tòch
zijn vrouw worden! Van dat hij als student het huis op de Keizersgracht, waaruit
broers en zusters in de hem vreemde koopmanswereld waren verdwenen, ontvluchtte
voor de Leidsche studiesfeer, had hij haar gekend. Want nog vóór zijn clubgenooten
waren uitgevuurd, bleek de studie zijn hartstocht geworden, speciaal de
rechtsphilosophie, en daardoor de philosoof v a n L e t t e l e zijn vaderlijke vriend.
Juist toch toen deze op college het recht verklaarde uit de behoeften der maatschappij,
had hij zijn levensvondst gedaan, dat het recht de vooronderstelling der maatschappij
was, niet het kind, maar de moeder. En precies op het moment dat hij voor het eerst
op v a n L e t t e l e 's studeerkamer met hakkelend enthousiasme zijn stelling tegen
den professor verdedigde,
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was er een meisje binnengekomen. Groote, grijze oogen in smal gezichtje hadden
hem even aangestaard, en stil was in de vensterbank C h a r l o t t e gaan zitten lezen,
ornschaduwd door gouïge krullen, en hij voelde zich onmiddellijk meer onder den
indruk van haar tegenwoordigheid dan van de professorale tegen-argumenten. En
zoo was het gebleven bij hun verdere ontwikkeling. Hij van student tot meester in
de rechten, tot lector na zijn prijsvraag, tot professor en intiem collega van v a n
L e t t e l e ; en zij van het eenig kind des huizes tot het kameraadje van den specialen
huisvriend, tot zijn intelligente vriendin die in het vriendschappelijk debat hem
heftiger bestreed dan haar vader. Ah, dat waren zalige avonden geweest als van
L e t t e l e zich beroepen had op de historie, het veranderlijke van het rechtsgevoel
in der tijden loop, op het relatieve van rechtsbegrippen, het groeien van rechtsnormen;
hij zich daarentegen op de eeuwige, logische ideeën, op de absolute rechtsnormen,
postulaten eener in het onveranderbaar geweten gewortelde zedewet; - en zij hem,
den dogmaticus, den ondankbaren leerling haars vaders, bestookte met al de
gevoelsargumenten van haar enkel-artistieken geest! Ah, hoe mevrouw v a n
L e t t e l e , zachte, ouderwetsche vrome, dan beslist zijn partij koos, en de fijne v a n
L e t t e l e zelf zweeg, en met een glimlach in de blauwe oogen zat te luisteren, als
naar een dialoog van P l a t o ! Toen die plotselinge dood van mevrouw, en hij, op
verzoek van de familiearme v a n L e t t e l e , toeziende voogd over de twintigjarige
C h a r l o t t e - een lieve formaliteit, niet meer. Tot v a n L e t t e l e , geknakt door
het verlies, binnen het jaar wegkwijnde en hem op zijn sterfbed de voogdij over zijn
eenige opdroeg. Hij zich beloofd, C h a r l o t t e na het rouwjaar ten huwelijk te vragen;
maar zij hem schuw ontweken, en, dadelijk na de rekening en verantwoording, bij
een tante in Arnhem gaan wonen. Dat hij toen juist ook, na het verschijnen van zijn
levenswerk, De Rechtsnormen, dat inspannend debat moest voeren met D u L a u r i e r
van Parijs, die hem tot Kantiaan en met S a l e w i t z van Breslau, die hem tot discipel
van S t a h l had willen stempelen! Zeker, wel, nauwelijks de handen
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vrij, direct naar Arnhem gereisd - om haar niet meer te vinden! Toch had ze hem
niets geschreven van reisplannen - ook haar tante verbaasd over C h a r l o t t e 's haastig
vertrek op medisch advies. Haar geruststellende brieven toen steeds hartelijk gebleven,
als van een goed vriend - hem echter te hartelijk, te rustig, als van een vrouw die
niets meer van het leven verlangt dan wat vriendschap. Dus haar bruusk nagereisd.
Tevergeefs! En in Silezië hem een brief van haar uit Florence, met haar eerste
overdrukje, nagezonden, plus het bericht dat ze Florence verliet, zonder nader adres.
Na jaren, van wel hartelijke maar zijn intieme vragen nooit beantwoordende brieven
en van overdrukjes, al maar meer overdrukjes, had ze toevallig Flieland aangedaan,
zich daar thuisgevoeld, het oude De-Ruyter-huis gekocht - en daar leefde ze nu voor
haar literatuur. De vorige vacantie haar eindelijk teruggevonden, dezelfde
C h a r l o t t e - maar vreemd op dat eiland - die in haar soliede openhartigheid hem
duidelijk had gemaakt dat vriendschap liefde buitensloot. Dom, aartsdom, toen
zooveel met haar te debatteeren over literatuur, over die gevoelige damesliteratuur,
waaraan zij zich bedwelmde - en, zoo na een onrustig samenzijn, opgewonden
weergekeerd. Nu echter ging hij ter overwinning. Te laat kon het nog niet zijn. Hij
twee en veertig, zij dertig - en haar delicate gezondheid vereffende het verschil, Dat
jarenlange vriendschap het mysterie der liefde onmogelijk zou maken, ha, hij zag
dat als een literaire, onreëele stelling, die hij met zijn reëele liefde haar ging
ontwringen. Hij zou het kunnen, zeker, natuurlijk...
Kijk - de haven al voorbij; het vlakke weiland glooide reeds uit zee aan tegen de
duinen; daar op de pier moest zij staan tusschen al die mannen. Jawel - knikte hij
kort tegen den matroos, die, een touw in de hand, hem aankeek of meneer niet wat
plaats wilde maken - jawel, hij begreep best dat hij met zijn bagage heette in den
weg te staan, maar hij week niet voor dien pikbroek met z'n malle bereddering. Hij
stond waar hij stond - en ze moesten nu maar drommels gauw aanleggen. Want, zie,
ze
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begon hem op zij, achter de menschen, reeds toe te wuiven, toe te lachen! Zeker,
zij-zelve, C h a r l o t t e ...
En ja, zij moest er zelve om lachen - gelijk je lacht, wanneer het hart duizend
dooden sterft. Zooals zij, eenzaam tuschen al deze menschen, hem, den eenzamen
B a r t h o l d , nu stond op te wachten!! Ze zag zichzelve - slank, in zwart satinet;
oud-kanten sjaal om ivoren hals en uit den tot luifelhoed gebonden Panama
schitterende, grijze oogen, vragend, eeuwig-vragend - matjes hem tegemoet wuiven,
die daar zoo enthousiast naderde, voor zijn doen heusch studentikoos en wat minder
dan gewoonlijk een hollandsche brave op zijn Zondagsch! O, o was hij in hun lentetijd
zóó tot haar gekomen! Maar toen had hij in haar leege, om leven en liefde smeekende
handen een prachtexemplaar van De Rechtsnormen gelegd - plus haar portie zijner
europeesche beroemdheid. De goeiert! En nu hun voorbijgejachte jeugd willen
genieten?! Alsof je verspeelde morgen weerkeerde, zoodra je de klok terugzette! En
haha, zijn betuttelen van haar literairen arbeid, zonder een oogenblik te kunnen
vermoeden dat zij met haar opgaan in literatuur zijn voorbeeld van De Rechtsnormen
had gevolgd! Je reinste godenhumor! En dan haar nog willen bekeeren van haar
literair mode-gedoe, en niet bevroeden hoe de wetenschap nog veel brutaler de mode
naliep. In elk geval ditmaal niet als den vorigen zomer de zaak au sérieux nemen dat gaf maar leege moeheid. Een v a n L e t t e l e wist immers precies hoe een
L a u r e n s e zou uitpakken, en hoe, trots het hevigste bombardement van zijn zwaarste
geschut, ze toch als goede vrienden zouden scheiden - natuurlijk scheiden. Dus, niet
te... Ah, daar was hij al - bepaald jonger! En zoo handig zijn bagage afgeven aan
iemand van het badhotel...
Ze haastten zich tusschen de groetende menschen de pier over, als hadden ze elkaar
iets gewichtigs te vertellen. Doch zoodra ze alleen liepen, wist hij niets te zeggen. 't
Vele dat hij wilde vragen, vertellen, was weggevaagd. Hij voelde zich beschroomd,
bedremmeld, doch overgelukkig, zalig, en keek zwijgend rond met groote oogen.
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Haar lach verbrak het eerst de stilte: - En, B a r t h o l d , biecht nu eens dadelijk: wat
heb je gedaan dat je zooveel jonger bent sinds 't vorig jaar!
- Ik, C h a r l o t t e , ik? schrok hij, - Eh... ik jonger? Als je dat nu eens zei van...
- En wat heb je een mooie reis gehad, B a r t h o l d !
Hij luisterde verrast op, niet wetende dat hij zoo'n mooien naam had - ja, ja, door
haar altstem! Hij wist natuurlijk dat die stem haar hoogste schoonheid was, maar
zóó! Dat vol-muzikale en zacht-zwevende, als van een verre shello... Al zou ze
nonsens zeggen, haar stem maakte hem gelukkiger, warmer, vroolijker dan de
zeldzaamste waarheid..
- Je hadt ook net je ware weer voor een zeetochtje, he? En water in de Sloot en de
‘Ada’ aan de pier! Alles ter eere zijner hooggeleerdheid!
Was die stem niet verrukkelijk? Als ze nu maar niet zoo bleekjes en moede zag,
zoo echt om gauw grijze haren te krijgen, het lieve vrouwke! En om zich goed te
houden lachte hij luid: - Wat je op een eiland niet mooi weer noemt! Achterop danste
je als een dwaas, voorop dito maar in nat pak, en midscheeps stond een mensch
zichzelf en de heele machinerie in den weg. En dan, 'scuse C a r l o t t e l l a , niet één
zeehondje of dolfijntje gezien!
- Haha! lachte ze, in zijn blauwe oogen kijkend, of heusch B a r t h o l d sprak van
‘midscheeps’ en met zich zelven een loopje nam: - Niet één? Maar zij jou wél!
- Dan hebben zij tenminste meer gezien dan dobberende baren, zooals ik!
- Wat ben je in je nopjes datje zoo moppert, B a r t h o l d !
- En of! lachte hij van geluk dat ze zoo telkens zijn naam zei: - Eindelijk fatsoenlijk
grond onder je voeten na al dat gedobber, ook nog tusschen Enkhuizen en Stavoren!
Hoognoodig blijven spreken van ‘ons kleine landje,’ als je tweekeer moet sneltreinen
en tweekeer een zeereis maken om van de ééne provincie in de andere te komen want Flieland is nog Noord-Holland, zooals je weet!
- Neen, hoor, van provincies weet ik hier niets; wel

Onze Eeuw. Jaargang 8

168
dat alles zoo wijd is, en zoo mooi en zoo lief! wees ze handwuivend.
Ze gingen nu alleen op het schelpenpad van het Zuider-zeedijkje - rechts, tusschen
schuttingen, smalle kool- en bloemtuintjes die aanglooiden tegen de zonnige
keukentjes der huisjes, wegduikend onder het boomloover der dorpsstraat; links de
tegen bazaltkade kabbelende Waddenzee; en vóór hen in de verte het hooge duin
met rooden vuurtoren. Ze verwachtte dat hij haar nieuwe study zou opmerken, aan
den tuingrens over het dijkje in zee kijkend; hij zoù ze zien, schitterend wit, vlak
vóór het atelier van den duitschen schilder, hem bekend van het vorig jaar; hij mòest
ze zien, want haar hand wees ze letterlijk aan!
Maar hij keek naar haar handje, en dan onder haar luifel en lachte: - Lief? Mooi?
Zeg toch: verrukkelijk, idyllisch! Ware J e a n J a c q u e s hier geweest, hij had niet
de A l p e n en de Meillerie, maar Flieland in de mode gebracht en wij zouden zweren
bij de profession de foi d'un vicaire Flielandais!
- Ah! Nous y sommes! De stokpaardjes staan voor! knikte ze, terwijl even een
schaduw gleed over haar gelaat. Doch ze herstelde zich en ging overmoedig op zijn
geplaag in: - En waarom Flieland niet?? Onze duinalpen zijn er niet minder om dat
ze helm en zand inplaats van rots en sneeuw zijn!
- Interessanter zeg toch; want veel ongenaakbaarder! Je bereikt ze ten koste van
zeeziekte, zoo niet van levensgevaar, en het blijft een vraag of je ze kunt verlaten;
want als de Sloot verzandt, dan baat geen trotseeren van zeeziekte of levensgevaar!
- En mag een professor in de rechten, wat zeg ik in de rechtsphilosophie, een
dubbele wijze, tegen alle wijsheid in, zijn leven onnoodig in de waagschaal stellen?
Roekelooze! Terug naar het veilige Leiden!
- Kán ik - en haar staande houdend, even achterom naar de ‘Ada blikkend, en dan
haar schelmsch aanziende: - Kán ik heusch nog terug, C h a r l o t t e ?
Ze keek hem uitdagend in de blauwe oogen en lachte,
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zwaar-geaccompagneerd door ‘Ada's’ vertreksein, dat luidruchtig over het stille
eiland toeterde,: - Kùnnen? Kùnnen? En dat vraagt een mán, een philosòòf? Die maar
één woord kent: willen? Wie nu met de ‘Ada’ nog meewil, loopt immers door de
half-droge Sloot haar achterna?
- Je vergist je: ‘half-droge Sloot’! Straks heette ze nog ‘vol water’; en dit moet
immers ook, zal Flieland een badplaats worden.
- Wòrden? Is het al lang - de éénig-goede! pochte ze doorloopend.
- Jawel, met dat overstappen op zee? Uit de motórr- zoo noemen ze het immers
nog? - uit de motórr op de ‘Ada’ overstappen; en dat midden op de Flierêe, al
dobberend op de baren! Wat je maar ideaal-badplaats noemt!
- Juist het unique van Flieland! Zie je niet dat die onberekenbare Monnickensloot
je mooiste selectie houdt over candidaat-badgasten? Afwerend alle bange vervelende
menschen èn plezierwezens, die het zomers aan zee onveilig maken door publieke
vermakelijkheden en modezotternijen, toelatend echter vacantie-kolonies, kinderrijke
families...
- Leidsche professoren vergeet je!
- Neen, zoo een slipt er bij ongeluk tusschen-door, mist ook het overstap-grapje
op de Fliereê. Echte badgasten missen dat nooit.
- He, waarom die niet?
- Echte menschen houden wel van zoo'n grapje, dat een beetje gevaar meebrengt.
- Bedoel-je dat volmaakte levenstechniek 't begin is der eeuwige verveling?
- Nu ja, maar vooral, dat 't echte gevaar dáár zit, waar je het niet vermoedt.
- Hm, die laatste opmerking...
- Mag je gebruiken voor 'n college, B a r t h o l d ! riep ze, het dijkje afdalend, hem
vooruit het glopje tusschen schuttingen in, nu bepaald spijtig dat hij de nieuwe study
totaal had voorbijgezien.
- Dank je! trachtte hij te lachen, haar volgende en met schrik haar ontstemming
bemerkend.
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Midden in de dorpsstraat kwamen ze uit en dadelijk herkende hij onder oude olmen
de gele, hobbelige klinkerstraat met herkauwende geiten voor bedaagde huisjes...
maar hé, dat hún deur? Moest wel, de eenige nog met koperen klopper, maar leek
die vroeger niet donkerder, zwart of zoo?
- Opgeverfd zeker, he? deed hij belangstellend.
- Volkomen juist, B a r t h o l d , de verf er afgekrabd!
Ze hoorde scherpte van ergernis in haar stem en als om hem te excuseeren,
verklaarde ze: - Ja, D e R u y t e r en geverfd koper leek me al te gek, en nu de verf
weg is, komt het koperen beslag mooi uit op het oude eikenhout, niet?
O wee, ja! Elke brief had van de verbouwing verteld! Dat vergeten te hebben was
toch schromelijk onhandig, en beschaamd knikkend volgde hij haar naar binnen. O
wee, daarom haar ontstemming! Dat domme vergeten ook!
Verbaasd keek hij rond. Licht, ruimte, kleuren, alles vreemd! En langzamerhand
begreep hij. Ah, gangmuur weggebroken, kombof bij de hall getrokken, zwart- en
witte tegels rond eikenvloer met smyrnakarpet, koperen kroon afhangend van eiken
zoldering met moer- en kinderbalken boven eiken klaptafel, breede schouw met open
haard geflankeerd door twee koperen kattekoppen, raam vergroot en in lood gevat...
Schroom van bewondering, dat zij dit getooverd had uit gang en rommelkamertje,
overviel hem tegelijk met onlust tegen dit museumachtig gedoe, hem vreemd, vijandig
bijna, als haar ziel van hem misschien vervreemdend. En met groote, blauwe oogen
knikte hij haar toe, met een beslisten trek om den mond.
- Kom nu maar! lachte ze gestreeld door zijn sprakelooze verbazing, en hem
vroolijk voorgaande: - Eerst een kop thee in de huiskamer; straks mag je hier eten.
Hij volgde haar de enkele traptreden op, die met breeden zwier langs
gebeeldhouwde leuning uit de hall in de kamer leidden, vreezend ook daar alles
vervreemd te vinden. Doch gelukkig - hier alles eigen. Haars vaders
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schrijftafel, haars moeders glazenkast en werktafel met groenen zak, vuurscherm,
stoelen, al dat soliede, koperingelegde mahonie - ja, dat was weer Leiden. De
opdringerige museum-hall was ineens vergeten; hij kwam weer los; liep pratend, van
het eene portret naar het andere, en toen het water in de van koper glanzende theestoof
stond te zingen en C h a r l o t t e ging theezetten, begon hij vanzelf aan de Leidsche
verhalen, dat allergewichtigste voor een v a n L e t t e l e . Ja, zijn nieuwe collega's,
voortreffelijke menschen, beide genieën, van europeesche, en wat meer zei, van
Leidsche vermaardheid, maar hopeloos verward in grenzelooze dwaalbegrippen. De
aristocratische S a n d e r h u i s wilde het strafrecht totaal afschaffen, op niets in hemel
en aarde vertrouwend dan op adviezen van psychiaters; en de zachtmoedige
G r i e t e m a wilde de doodstraf weer invoeren, op grond van vermeende openbaring.
Zulke dogmatici van relativisme en calvinisme begrepen natuurlijk geen tittel of jota
van het reëele recht, wortelend in de eeuwige zedewet, gegrond op rede en geweten....
C h a r l o t t e wist zich weer op het Rapenburg: ze zat in de vensterbank, keek,
tusschen gelende linden door naar breede, oud-hollandsche huizen, in de stille gracht,
naar de deftige academie, waar een professor in verdween en examen-rijtuigen
voorreden - en ze hoorde vader en B a r t h o l d redeneeren, hun stemmen diep en
vroolijk door den ernst eener groote overtuiging. Hoor, ze begonnen natuurlijk eerst
eensgezind een héél verkeerd systeem af te breken - en nu ging zij zich verkneukelen,
wie van beiden het debat zou winnen, door gevoegelijk het eerst den ander buiten
gevecht te stellen met den triomfantelijken afdoener: ‘En daarbij, Leidsch is dat nooit
geweest!’
Dan ontwakend uit haar droom keek ze B a r t h o l d vragend aan. Hij was toch nu
niet meer aan de collega's? En ze glimlachte reeds over het onvermijdelijke
mal-á-propos, als ze hem nu moest antwoorden.
Doch hoor, heerlijk praatte hij door, en waarlijk daar kwam het: - Och,
C h a r l o t t e , de meest uiteenloopende opvattingen van jurisprudentie zijn hier
verkondigd - en
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waarom ook niet? We zijn hier nooit bekrompen geweest; maar zulke eenzijdige
Consequenzmacherei! En daarbij - en daarbij, Leidsch is dat nooit geweest!
- Dat geloof ik graag; maar ‘hier’ zeg je; weet je waar we ‘hier’ zijn?
- Nu ja! lachte hij, zijn thee nemend en haar over het kopje guitig aankijkend; Waar twee Leidenaars bij elkaar zijn, daar is academie-sfeer, daar is Leiden - vooral
als de eene v a n L e t t e l e heet!
- Vereerd! Vereerd! Maar of je het hier nog Leiden zult vinden, als ik je mijn
verbouwing laat zien?
Opgewekt volgde hij haar de trap af, keek de hall niet aan, en in de lichte gang
oude stillevens en familie-portretten herkennend, lachte hij: - Zie je wel, normaal
hoor, tout comme chez nous!
Ze opende een deur en den knop in de hand houdend lachte ze hem
lichtelijk-ironisch toe: - Hier ook, hé?
Groote oogen opzettend, bleef hij bij den drempel staan.
Blinkend zonlicht, weerspiegelend op zilveren zeevlak, stroomde tusschen
omlijsting van blauwe clymatis de opene tuindeuren binnen. Gladde eikenvloer met
teerkleurig karpet, witte goudomlijste lambriseeringen en damasten muurbekleedingen,
luttele meubelen - witte latjesbank met tafel en witte stoelen met gulden biesjes en
lichtglanzende zitting - alles juichte mee met de uit zee verhelderd binnenstroomende
zon. Dit was toch niet de sombere achterkamer van het vorig jaar? Toch - daar hing
haar zee van M e s d a g en daarentegenover haar binnenhuis van P i e t e r d ' H o o g h ;
en verbaasd stamelde hij: - Ja, eh... dat is... eh...
- Raar! Zeg het gerust! zoo wat Fransch, een beetje gek! Maar 't went wel. En als
het nu mooi weer is morgen, ontbijten we hier, mannetje!
Ingetogen uitbundigheid blonk uit haar groote, grijze oogen, klonk uit haar
mild-diepe stem en vulde de zonnige kamer met innige vroolijkheid. En bleek, slank,
vol ontroeringwekkend leven voor hem staande tegen het vonkenschietend, zilveren
zeevlak en het opkoepelend, wegdiepend
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azuur, waaruit zonnige meeuwen neersneeuwden, lachte ze kinderlijk-blij: - Natuurlijk,
alléén als het mooi weer is. Doet de zee het zonder zon dan in de hall ontbijten, ligt
ze toegedekt onder nevel dan schuilen we in de huiskamer. Want je weet onzen
eersten plicht: in overeenstemming met de natuur leven. Maar, màg het, dan hier
ontbijten, en daarna wandelen in den tuin aan zee.
Oude lust haar weer met J e a n J a c q u e s te plagen week voor onwillekeurige
bewondering. Het bleef hem hier vreemd, maar hij durfde niet, schaamde zich bijna
dit te bekennen. Trouwens zij wachtte antwoord noch aanmerking, ging in de zon
harer eigen vroolijkheid hem reeds vóór den tuin in, en hij volgde, enkel
verwondering. Ook hier, tusschen de bekende windbeschutting van in den kop
doodgewaaide iepen en eschdoorn, alles vernieuwd, verjeugdigd! Blauwig-witte
schelppaden kronkelden langs riddersporen, goudsbloemen, stamfuchsia's,
waartusschen groentenkweeksels opschoten, en zie, tegen den ouden
moerbeziën-boom was een zitje getimmerd op het Zuiden.
Met neerhangende handen de bloemen streelend liep ze hem voor, het hoofd wat
achterover, als liet ze zich kussen door het zonlicht, al luisterend naar het
zeegekabbel... Al verder liep ze, zonder een woord, als in geluksdroom, al verder...
O wee, dat witte huisje... natuurlijk haar nieuwe study... zooeven er rakelings langs
geloopen en niets gezien.. . toch door haar in elken brief op de hoogte gehouden...
En als een schuldige volgde hij haar, de trappen op, naar binnen. De blauwbekleede
hut was enkel een gelegenheid altijd aan zee te zitten, want het eenige over 't dijkje
heenziende raam gaf niets te zien dan de zee, maar deze ook vlakbij. Hier aan die
werktafel verdroomde, verschreef ze dus haar leven! En plots werd hem zijn
ontstemming duidelijk tegen deze verbouwingen: hij voelde zich reeds vooruit
afgewezen; zij wilde hier blijven, voorgoed! Hij voelde zich een kleur krijgen en
riep in verwarring: - En wat zeggen de Flielanders hiervan?
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Schaterlachend liet ze zich neervallen in een rustbankhoekje: - Maar, B a r t h o l d ,
wat een vraag! Jij bent immers de eerste die dit heiligdom betreedt!
- Heiligdom! Heiligdom! glimlachte hij, en wat copie en drukproeven van tafel
opnemend: - Toch niet soms hierom?
- Natuurlijk, dáárom!
- Dus steeds nog vaste medewerkster van De Hollandsche Vrouw, zoo heet dat
immers?
- Dus nog steeds geen abonné van De Hollandsche Vrouw, zooals dat heet wat
met elk nummer iets van mij brengt?
- En hiermee voel je je voldaan?
- Volkomen, meneer de biechtvader!
Hij voelde haar recht zijn belangstelling te weigeren, als te inquisitoriaal terug te
ketsen, en ging voor het raam staan.
Over de wijde Waddenzee, waarop de zon zich wiegde, lag vroolijke vrede; tegen
azuren hemel blikkerden witte meeuwen als lieve verrassingen - doch hij voelde
weemoed opkomen, zijn ziel binnensluipen; hij had medelijden, en wist niet met wie,
met zichzelven, met haar, of met beiden.
Haar was hun zwijgen niet benauwend, eerder opwindend door de afwachting van
zijn bewondering voor haar plekje... Doch toen die niet kwam, stond ze in stille
berusting op, en B a r t h o l d volgde haar zwijgend uit de study.
Aan tafel redeneerde hij druk over politiek en universiteit, en zij praatte al
levendiger mede - beiden zich bewust iets van zich te willen afzetten, wat echter niet
wilde gelukken. En den ganschen avond wilde dat niet gelukken.
In het duister zat hij voor de open balkondeuren zijner hotelkamer nog lang te
luisteren naar de Noordzeebranding, die over de donkere duinen eentonig kwam
aanruischen. En met huiverende bevreemding voelde hij zich rustiger in deze
eenzaamheid. In Leiden scheen het hem zoo gemakkelijk geweest haar te winnen maar hier? Was de zoo blijde verwachte avond van gemeenzaam gesprek niet moeilijk
geweest, een pijniging ten slotte geworden, ook voor haar? Hadden ze niet te lang
ieder alleen geleefd,
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in alles ieder alleen? Als ze nu wilden bijeen komen, zouden ze niet moeten bemerken
dat ze in werkelijkheid twee waren en twee bleven? Huiverende stond hij op, deed
hoofdschuddend de balkondeuren dicht, als om nachtgedachten buiten te sluiten, en
mompelde: - Ja, ja: ‘des avonds vernacht het geween, maar des morgens is er gejuich.’
Hoog op den vuurtorenomgang, als opgeheven, opgestuwd in een vreugdehemel,
stond hij, de hand op de enkele, dunne balustrade, witte strandpet, hem door
C h a r l o t t e aangepraat, boven oogen vol fiere jeugd, de wondere wereld aan te
zien, zijn wereld van geluk. Hij wist zich vrij, verlost van alle banden, en rijk, oneindig
rijk in nieuwe, onmetelijke schatten. Witte meeuwenvlucht op azuur, blauw-wazig
helmgegolf over duinen, eerst goudgeel, verderop blauwend eindelijk violet-kleurend
als verre krijtrotsen, scheepjesgedans, pauwblauwe zeëen, witte brandingslijnen rond
goud-blinkende zandplaat en langs velerlei strand, alles zag hij in ongekende
schoonheid, alles voor het eerst en hem toch eigen als herinnering, en alles enkel
door C h a r l o t t e . In haar oog zag hij de schoonheid, in haar lichaamsbewegen de
harmonie van het heelal. De zon kwam op om haar ontbijt in de witte kamer te maken
een aanliggen in Elyseesche Velden, en de nacht daalde om hem op het balkon zijner
hotelkamer van haar te doen droomen. Hij was verstandiger dan alle Leidsche wijsheid
tezamen, nu volmaaktheid kennende die lachte om benaderingen van het
gezond-verstand, en dappere vreugde, die zijn geheele ziel doorjubelde - zelfs dat
verborgen hoekje, waar vrees fluisterde dat hij wellicht toch bespottelijk bleef - een
vreugde, onvermijdelijk hem voerend tot het hoogste geluk.
En één hand op de enkele, dunstavige balustrade, toch eer geneigd te gaan zweven
boven lachende zee en eiland dan neer te storten in de diepte, wuifde hij met de
andere, als met koninklijk gebaar eigen bezittingen aanwijzend: - Hoe prachtig!
Wendde zich echter niet om tot haar, die opzij achter
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hem stond te leunen tegen de lantaren, jong, fleurig, soepel in het grijze linnen met
rooden das en witte strandpet. Immers dit alles zag hij enkel uit haar, door haar. Deze
schoonheid haar te willen aanwijzen werd de zon gaan bijlichten. Zelf deze schoonheid
aanschouwen was reeds genoeg haar eeren, die hem deze liet zien. O, zóó
wonderbaarlijk! Diep onder hem aan blauwe baai het stille dorp, met helder dakenrood
opfleurend uit donkere boomenkruinen, één idylle van vrede; de blakke, parelmoeren
Waddenzee, tusschen deze groene dorpsweiden beneden tot blauwen horizont van
Friesche kerktorentjes oppiekend uit wolkige boomrondingen, één blanke, wijde
rust; de blonde duinen, na eerst een opgolving waartegen het dorp lag geleund,
langzaam neergolvend naar groene duinpannen, wit bestippeld met grazende geiten,
om dan plots op te steigeren, hoog, goudblinkend, met zwarten kaap en rood
vuurtorentje zich krap zettend tegen de zee, énkel frissche kracht en dappere strijd.
Doch nu klaterde de zee van lustige vroolijkheid. Blauw, napelsblauw was het
Stortemelk, waarop bruine en gele visschertjes dansten langs menieroode tippeltjes
der betonning; oneindigblauw de Noordzee tot den horizont, waar precies op het
kantje één, twéé, vier stoomers stonden met strak-getrokken rookpluimen; schitterend
goud op zilver de vlakke door branding omlijnde zandplaat de Noordsvaarder,
waarneven langzaam kwam opglooien het violette Ter-Schellinger-duin waaruit
oprees de hooge, grijze Brandaris, als zonnige burcht op purperen rots; en ter zijde,
waar het Paviljoen zijn vlag liet kleuren over gouden strand, de zonnige zee één
ziedend vlak van levend zilver - en deze geheele symfonie van klaterende, reine
zeekleuren saamsmeltend met de juichende harmonie van een azuren hemel.
- Wat is dat mooi, en zoo wijd! wees hij zonder zich evenwel tot haar te keeren,
die hem dit alles deed zien.
C h a r l o t t e , achterover geleund tegen de lantaren, knikte even, zich reeds niet
meer verwonderend. Ze wist wat over hem gekomen was, onwederstaanbaar, evenals
indertijd over haar toen hij enkel zag zijn Rechtsnormen.
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Hoeveel jaren al geleden! Vreemd, altijd voorgevoeld dat het ook eens over hem zou
komen. En eerst zich tevergeefs ingedacht hoe wonderheerlijk het dàn zou zijn, doch
later vermoed dat het haar koel zou laten. En nu? Nu geen van beide! Thans doorleefde
hij die luttele, doch eeuwigdurende dagen dat ieder man geestig, alzijdig, volmaakt
is, dat hij ziet en hoort als een dichter, kan en wil als een koning - en thans vond zij
dit wonderheerlijk, nòch onverschillig. Thans maakte haar dit grenzeloos weemoedig...
Want ach, waarop moest dit uitloopen? In welk een woestijn moesten zij versmachten,
na dit dwalen door hun lenteland! Want o, hoe ze hem liefhad! Nu niet meer
onbewust-hartstochtelijk als toen, maar met kalm-bewuste geestdrift, wetende dat
hij de eenige man was bij wien zij rustig, zichzelve werd, B a r t h o l d , de nobele,
voortreffelijke, naast wien zij het leven peilde tot zijn diepte, naast wien zij het leven
kon doorwandelen als een grenzeloos geluk. En o, de trots dat zij hem deze heerlijke
dagen, dit nieuwe leven, een vast geluk belovend, schonk! Doch wee, als zij dezen
beker van trots aan de lippen zette, dadelijk werd de vurige wijn tot alsem in haren
mond! Want, het mocht niet, mocht niet! Om hem vooral niet! Verleiding was die
geluksbelofte, ze mocht de werkelijkheid niet vergeten...
En moede sloot ze de oogen voor den zonneschijn en zag dadelijk, zag zichzelve
te zwak, physiek te zwak voor het leven, voor het huwelijk. Soms wilde ze hem de
schuld geven. Want was ze niet, om den B a r t h o l d der Rechtsnormen te ontvluchten,
geknakt, met tante te Arnhem vroolijk, druk gaan leven, om van al dat zich goed
houden er eindelijk bij neer te vallen als een zenuwzieke, een invalide? Doch neen!
Ze wist de laatste te zijn van een uitstervend geslacht, de laatste van L e t t e l e , met
de constitutie harer moeder, ook de laatste van O c k e n b u r g h . De rustig-vragende
medicus te Arnhem, die haar toen op reis zond, had haar hiervoor de oogen geopend.
Neen, geen gecoquetteer met de smart, geen ziekelijke cultus van het leed was haar
zwakheidsgevoel, wel helaas, onvermurwbare werkelijkheid. Toen die ontdekking,
dat literair werk haar eigen zwakheid deed
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vergeten! Daarop niet meer gaan reizen om verloren kracht weer te vinden, maar om
eenzaamheid te zoeken, en hier gevonden de lieve eenzaamheid, onmisbaar voor
haar taak. Thans was ze gelukkig, had haar leven inhoud - tenminste voor zooverre
haar oneindig-leege leven inhoudrijk kon zijn, en geluk verdiende te heeten korte
vreugde waarop lang verdriet volgde. Want na de werk-extase voelde ze zich zoo
moede, zoo hopeloos moede en zoo verveeld... Ach, hoe ze dan kon zitten schreien
als de kritiek haar werk prees als frisch, vol van ziel en gezond gevoel! En met zulk
een last zou ze zijn leven verzwaren? Nooit! Bovendien: straks was hij niet meer de
volmaakte verliefde, maar de normale, voortreffelijke B a r t h o l d , die rechtsnormen
honderd maal interessanter vond dan duinflora en damesliteratuur, en terecht, daardoor
bleef hij de krachtige B a r t h o l d , zoo echt een man. Maar zij zou niet Leidsch
kunnen worden, niet het leven kunnen meemaken van visites afleggen en dineetjes
presideeren - moreel niet, want ze zou heimwee krijgen naar haar lieve eenzaamheid
en literairen arbeid; physiek niet, want, als in Arnhem, zou dat zich goedhouden haar
weer zenuwziek maken. Voelde ze dit nu niet reeds? Vijf dagen eerst samen, en
gisteren had ze, direct na hun verrukkelijk ontbijt, haar kamer weer moeten houden...
En, den ganschen dag rillend van moeheid, het zichzelve bekend niets liever te willen,
dan tegen hem leunen, zich geheel aan den beproefden vriend, den nobelen
B a r t h o l d geven, maar in stilte hem beloofd dit nooit te doen, wijl ze nooit om
zegen, blijdschap, kracht in hun huwelijk kon bidden, daar het gebed zou verstommen
voor de aanklacht iets te zijn begonnen, waarvan ze de mislukking vooruit wist.
Daarop toch dat verleidelijke visioen, toen ze vannacht wakker lag: ze zag B a r t h o l d
blijven, Leiden er aan geven, zijn professoraat neerleggen; zijn triumfantelijk offer
verleende aan hun liefde ongeëvenaarde schoonheid, aan hun geluk die diepe charme
van vrijelijk te wandelen op de grenzen van het geoorloofde - en o, toen het daglicht
haar ontnuchterde en zij het leelijke zag dier lokkende verleiding, de
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ellende waarin dat gestolen geluk zou eindigen, de ruïne die haar egoïstische liefde
zou brengen over hun mooie jeugd, hun geloof! En ze had niets kunnen doen dan
God om erbarming smeeken, Hem dankend, dat Hij zich niet om den tuin liet leiden
- op den duur... Neen, B a r t h o l d moest weg, gauw, voorgoed! Hoe langer hij bleef,
des te moeielijker werd het. Gisteren aan het ontbijt was de electrische vonk reeds
bijna overgesprongen - o pijn, en zaligheid! - bijna, toen hij... Hoe hield ze van hem;
hoe zalig, hem bewonderend te plagen; hoe rustig, zwijgend naast hem te mogen
gaan; hoe vreugdewekkend, zijn stem te hooren. Ach, mocht ze hem hier houden!
O, dat ze niet mocht, niet kon, in alle mogelijke beteekenissen van het woord, niet
kon! Want o, het leven was zoo kort en de nacht zoo lang!!
In wanhoopschrik opende ze de oogen. Blij-jubelend zonlicht verblindde haar;
toch sloeg ze weer snel de oogen op. Want op het reine, diepe azuur had ze iets liefs
herkend, iets vroolijks, als een verrassing schel-wit blikkerend op het frissche
hemelblauw. Ah, een vischdiefje, vlakbij. En ze keek naar het meeuwtje, dat, de
vleugels hoogop, schitter-blinkend van opgevangen zonlicht, als een blanke, reine
gratie op het diepe azuur naar haar kwam toewiegen - of neen, keek het vischdiefje
niet haar aan? Zeker, zeker: het zwarte, oranje-snavelige kopje met nieuwsgierig oog
haar toegekeerd als wilde het haar wat vragen of zeggen. En plotseling werd haar
ontwijfelbaar duidelijk: het vischdiefje had haar toegeknikt... wat haar als bij ingeving
was te binnen-geschoten moest ze doen, moest ze dóén! Werkelijk? Zou ze werkelijk
die laatste copie, misschien haar beste, zeker haar te lief om op te zenden, zou ze die
aan B a r t h o l d voorlezen? En als hij die nu eens mooi kon vinden, zonder eenige
reserve, rechtaf mooi... zou dat niet het teeken zijn dat het mocht? Dat ze, ook
getrouwd, haren literairen arbeid, die lieve levensbehoefte, mocht behouden? Zoo'n
teeken: vader had wel verteld van S o c r a t e s die luisterde naar zijn daimonion, en
vroom moederke hoe een christen dat noemde Gods stem die hem
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we er zijn.’ Toen ging L i e n wat zitten vleien, of zij dan straks, bij 't naar huisgaan,
op den bok mocht.
Zij reden nu tusschen groenende weilanden, die wijd, in verre strekking,
bontgestippeld uitlagen naar het blank verschiet. Koeien stonden droomerig aan
zilveren slootjes; paarden, de halzen slank geheven, renden om in dolle vlucht. Af
en toe kwamen zij een boerenhofstee langs, knussig weggedoken in een nest van
groen. En over dat alles de lucht paarlig-ijl, met een donzige stapeling van wolken.
Terwijl de anderen praatten en lachten, zat I d a stil in haar hoekje en genoot. Haar
oogen dronken de ruimte in en het licht; met haar gedachten bleef zij toeven onder
de schaduwige boomgroepen, waaraan zij voorbijreden, en zij droomde zich
uitgestrekt in 't malsche gras.
‘I d a soest,’ lachte W i m , en zij schrikte op en opende haar toegeloken oogen
wijd en lachte meê. Om een oogenblik later weer weg te mijmeren...
Zij zwenkten nu het hardsteenen hek in van Schaarbeek en moesten langzaam rijden
om de vele feestgangers. Voor hen uit en achter hen aan gingen andere rijtuigen.
Blije gezichten aan alle kanten. Hier en daar uit een groepje steeg een gezang op,
een sankeylied of een uit den bundel van Johan de Heer. Andere troepjes namen 't
lied dan over, schraaltjes eerst, dan geluidvoller aanzwellend, tot het twee-,
drie-stemmig galmde onder de koepeling van 't boomen-groen:
‘Daar ginder is een heerlijk land....
O zoo schoon, o zoo schoon....

Even voor zij aan 't eigenlijke feestterrein kwamen, moesten zij uitstappen, daar 't
verboden was verder door te rijden. Even was 't toen een angstig oogenblik nu moeder
uit het rijtuig moest; vader en W i l l e m hielpen elk aan een kant, haar steunende in
de schouders. D o l f reikte daarna moeders stokje aan. Juffrouw We s t e r m a n
weigerde cordaat den arm, die haar door W i l l e m geboden werd.
‘Dank jongen, dank, als 't maar niet te gauw gaat
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- Haha, die houding is de reinste schulderkenning! B a r t h o l d , hoeveel belangstelling
heb je getoond voor mijn werk? Hoeveel regels moest ik je al voorlezen?
- Direct naar huis! riep hij, het laddertje afspringend en dan met groote sprongen
het duin afdalend: - Direct! Direct naar de voorlezing! Om halverwege te blijven
staan, haar te zien neerkomen, jong, fleurig, in volle zon aflijnend tegen blond duin
en blauwen hemel, een goddelijk poëem van leven, zijn leven dat tot hem neerdaalde.
Dan holde hij de laatste duinhelft af, om haar nog eens tot hem te zien naderen. - En,
riep hij haar tegemoet: - En tot belooning van je voorlezing geef ik mijn beroemde
beschouwing over S t a h l 's rechtsphilosophie ten beste - plus misschien nog iets
beters tot finale!
- Beschouwing? lachte ze hem inhalend en met opzet zijn laatste toespeling
negeerend: - Die beschouwing is natuurlijk vinnige bestrijding. De arme stakker!
Moet die nu ook al op Flieland verslagen worden?
- Natuurlijk! riep hij, in joligheid het mulste duinzand opzoekend, om daarin weg
te zakken uit overstroomenden levenslust: - Natuurlijk! Alles staat door oppositie.
Vivere est militare, oftewel, leven is zegevieren en klop krijgen; het ééne met staatsie
en het andere met gratie!
- Wat zijn mannen toch wreede wezens!
- Wreed? Haha, mannen wreed! Tam hoor, tam als zoo'n schutting! wees hij naar
de heiningen van verweerd wrakhout rond de aardappeltuintjes der dorpshuisjes, die
ze naderden: - Wreed, soms, bij ongeluk, met den mond; want ze durven het zelden
te zijn. Heb je die IJslandsche sagen wel eens gelezen? Daar zijn de vrouwen wreed,
wreeder dan de Vikings, wel onbewust maar gloeiend-wreed, onopzettelijk maar
kernig-wreed - en toch, misschien daarom, blijven ze aanbiddelijk.
- Zeg je zulke dingen ook op college? lachte ze terloops, want nu, in de dorpsstraat
gekomen, groette ze rechts en links loodsen, zwartgekaperde vrouwen en kinderen.
- Nog verzuimd! Maar ik ga mijn scha inhalen op mijn privatissimum over de
rechtspositie der vrouw, -
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want ik moet toch met mijn tijd mee! lachte hij: - Dag loods! Dag M a r i e t j e !
- Heet niet M a r i e t j e , T r e e s j e ! Maar ze noemen me D i e n t j e ! riep de kleine,
hem met groote oogen nastarend.
Hij keerde zich om en liefkozend tot haar neerbuigend, overreedde hij: - Maar dan
moet D i e n t j e wat van me hebben! En haar voorzichtig bij de hand vattend, troonde
hij haar een winkeltje binnen: - Juffrouw, D i e n t j e hier wou wat uitzoeken! Net
wat ze wil!
Hij zocht met de oogen rond naar koekjes, maar zag klompen, een vat petroleum,
kaas, borstels, van alles, doch geen koekjes.
Het om den aardigen badgast glimlachende vrouwtje boog zich naar D i e n t j e ,
die, met groote oogen en den vinger aan den mond, haar toefluisterde: - Zuurtjes!
Het vrouwtje knikte, en klonterde roode en gele balletjes uit een flesch in een grof
zakje, vouwde, onder een weerpraatje met meneer, dit luchtig toe, en reikte het over
de toonbank aan D i e n t j e , die er dadelijk mee wegdraafde.
Hij betaalde, hoofdschuddend-glimlachend, drie centen, knikte het vrouwtje
goedendag en haalde vooruitgedrentelde C h a r l o t t e in met 'n: - Hier woont de
onbaatzuchtigheid! D i e n t j e mag uitzoeken wat ze wil, en ze kiest - ze kiest? Drie
centen zuurtjes!
- Je wordt nog ontzet uit je ambt wegens verregaande jeugd! Waar moet dat
eindigen? Heusch, lachte ze voor huis stilstaande: - Ik durf geen thee te zetten; je
wordt al te opgewonden.
- Juist wel thee! overreedde hij, de deur haar openende: - Nieuwe literatuur maakt
anders al te stemmig!
- Maar B a r t h o l d ! riep ze voor de hall-spiegel zich het verwaaide bruine haar
wat ordenend: - Meepraten over iets waarvan je niets weet, niets weten wilt!
- Juist daarom! Meepraten over iets, waar je alles van weet is geen kunst.
- Kunst? Je wordt de reinste blagueur! Sinds wanneer ben jij een kunstmensch?
- Sinds ik hier kwam! De opvoeding, C h a r l o t t e ,
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de opvoeding is alles. Zeg toch waar ik je zal hooren? Waar? Hier in de hall? Op
zolder? In de duinen? Zeg toch wáár!
- Nu, hoor eens, als je er een loopje mee neemt...
Peinzend keek ze voor zich, bezorgd of ze het wel mocht wagen. Zou ze wel? 't
Was nu zoo mooi! Verlammende angst, verstroevende ernst deed haar verkillen. Was
haar voorslag niet gewaagd, niet dwingen om uitkomst, die immers vanzelve moest
komen? De hoop op gunstigen uitslag vloog weg als ijle morgennevel voor stralenden
dag. Als het eens averechts uitliep?! Nu waren ze jong, vroolijk, kinderlijk - waarom
niet dankbaar dit wijde geluk genoten, waarom nu dwingen om het onbekende? O,
had ze maar niet een oplossing uitgelokt!
- Neen, C h a r l o t t e , zei hij, langzaam, met diepe, beschaamde stem, door haar
luchtige verwijten werkelijk meer getroffen, dan hij eerst wist: - Niet alleen heb je
mijn volle belangstelling meer dan verdiend, maar ik wil werkelijk dat zien wat je
leven hier zoo rijk en gelukkig heeft gemaakt.
- Nu, dan naar de study! En hem voorgaande besloot ze: zeker het was enkel
moeheid wat haar zooeven deed twijfelen. Natuurlijk, aan dit gedobber moest een
einde komen zou zij niet, als toen te Arnhem, zenuwziek in elkaar zakken, en hij te
laat zijn vergissing inzien. B a r t h o l d mocht nu uitmaken of hij ook wel van de
schrijfster C h a r l o t t e hield. Heerlijk, dat de oplossing reeds wenkte. En fier, luchtig,
veerkrachtig trad ze de study binnen.
B a r t h o l d volgde haar en keek dadelijk naar buiten. Met kennersblik - en in een
hoekje van zijn ziel moest hij even glimlachen om deze aangewaaide wetenschap,
hem ondertusschen meer waard dan de moeizaamst-verworvene - met kennersblik
zag hij dat het Zuiderstrand door de ebbe begon droog te liggen. Tureluten en wulpen
trippelden op hooge pootjes door het vliesje water, en prikten elk oogenblik de lange
snavels in het zand. Wat ze daar toch zagen, dat ze zoo vroolijk-bedrijvig heen en
weer renden? Hij was gisteren over losse steenen er heen ge-
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wipt - de vogels weg - en hij door het kristal-heldere water niets gezien dan zand doch nauwelijks stond hij weer op het dijkje, of ze waren al weer aan het pikkend
heen en weer trippelen om de scha in te halen. Ja, het bleef waar: om te kunnen zien
moest men afstand bewaren. En dan: het razend interessant vinden, en niet slechts
in vacantiedagen, maar altijd. Dan eerst had men gezien als men in geheel andere
omgeving het opnieuw kon zien - en dat miste hij nog totaal. Op het Rapenburg zou
hij weer niet weten hoe een wulp er uitzag. Ja, C h a r l o t t e , die zag! Zij had die
strandvogels zóó gezien, dat als die eens verleerd waren hoe ze op ebbend strand
moesten trippelen en in het zand pikken, zij het hen voor zou kunnen doen. En als
hij haar op het Rapenburg aan tafel vroeg, of een wulp niet precies deed als een
tureluut, zou ze hem met die groote grijze oogen aankijken, met een enkel woord,
een handbeweging 't hem zeggen, en dan zou hij zien in haar oogen, zee en zon, en
wulpen en tureluten rennend over het ebbend strand. Ja, C h a r l o t t e ... en hij keerde
zich om.
Zij was klaar met theezetten en had plaats genomen aan de werktafel, een
manuscript voor zich.
Verbaasd bezag hij haar nieuwe verschijning. Hoe deftig zat ze daar, het manuscript
geheimzinnig in de ernstige handjes, de oogen zoo diep-weg als eigen ziel peilend precies als collega v a n L e t t e l e kon doen, wanneer hij een wijd perspectief gaf
in een verwarde kwestie, doch zij had de zachte oogen en de stille handen van haar
moeder; - en in lief contrast met die ernstige deftigheid haar slank figuur, zoo jeugdig,
soepel in het grijslinnen kleedje, zoo teer bij het weelderige, bruine haar. En met
stralende oogen bleef hij haar bezien.
Gestreeld door zijn warme blikken, en in het voorgevoel dat alles goed zou gaan,
zette ze zich nog ernstiger en glimlachte, beschermend als tot een studentje: - Meneer
wil wel plaats nemen? En me dan eens zeggen wat 'n lieuwen is?
- O, ja, ja, ja, professor! begreep hij met schaterende

Onze Eeuw. Jaargang 8

185
oogen, en dan bedeesd, zoetjes voor het tentamen plaatsnemend, heel braaf op een
puntje: - 'n Lieuwen, ziet u professor, net een ekster, zwart en witte vleugels, maar
met oranje snavel en pooten.
- Uitnemend, meneer, met dezelfde woorden als ik u op het laatste college
beschreef: Ekster, zwart en witte vleugels, maar met oranje snavel en pooten, dat is
de lieuwen. Misschien daarom ook geheeten?...
- Scholekster! Duidelijk genoeg zou men zeggen, te duidelijk wellicht, want de
combinatie van twee duidelijkheden behoort onduidelijk te zijn. Doch dat woord
schol vind ik ook niet...
- Dat vraag ik u niet, meneer! bestrafte ze hoogjes deze voor een tentamen
verregaande onbevreesheid: - Wel vraag ik u, of u ook een zeezwaluw kent?
- Professor zegt zeezwaluw! deed hij beduusd, angstigpeinzend: - 'n Meeuwtje!
Ongetwijfeld 'n meeuwtje! En dan met stralende oogen haar aanziende: - Ah, nu weet
ik het al! Die zoo altijd tegen zichzelf zit te knikken en dan ‘Tuut! tuut!’ roept. Maar
- hoe kan ik diè nu zeezwaluw noemen?! Dat is natuurlijk de tureluut, zeker, de
tureluut! Neen, dit is zoo'n klein dingetje, vliegensvlug over het strand loopend...
Pardon, professor, hoe kan ik zoo dom zijn, die kleine loopertjes, die heeten, ja hoe
heeten die kleine... ja... vogeltjes...
- Knotjes en sterretjes!
- Juist, knotjes en sterretjes, juist! En u vroeg immers zeezwaluw?
- Zeezwaluw, meneer!
- Precies, professor, zeezwaluw! Nu, dat is eigenlijk heel gemakkelijk te zeggen,
als je 't weet. Zeezwaluw behoort dus tot de species... Species beteekent soort!
Natuurlijk weet u dat: alle professoren kennen latijn. Zeezwaluw is dus: is dus: een
vogeltje, ongetwijfeld een vogeltje van de species, professor...
- Meneer kon korter zeggen dat hij 't niet weet. Ik herinner u: zeezwaluwen zijn
starrieten, zooals naar hun
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roep de eilanders zeezwaluwen noemen, die in woordenboeken en zoo, ook wel
vischdiefjes heeten...
- Dat is het! Hadt u me dat maar eer gezegd, professor!
- Enfin, meneer, en om zich goed te houden ging ze thee inschenken: - Uw kennis
is passable, ijverige studie blijft gewenscht; doch ik zal geen bezwaren maken tegen
uw examen.
- Dank u, vriendelijk, professor! boog hij, opstaande om de toegereikte kop thee
aan te nemen.
Doch zij keek hem niet aan. Naar buiten staarde ze over de zonnige zee als hem
vergeten, terwijl haar handje speelde met het roode koord, waarmee de vellen
oud-hollandsch papier van het manuscript bijeengeregen waren.
In het hoekje der rustbank gedoken, de kop thee in de hand, bezag hij haar verbaasd.
Hoe plechtig, ernstig, met opene ziel staarde ze naar buiten! Wat schoonheid zag ze
buiten, die haar zóó overweldigend schoon maakte? Waarom was ze hem totaal
vergeten - want ze wist nu niet dat er een B a r t h o l d L a u r e n s e bestond?! Had
ze het grappig gesprek niet gemeend dat ze nu ineens weg was, absoluut weg? Als
hij stil heensloop, ze zou 't niet bemerken. Maar stil, nu niet ongeduldig worden. Hij
mocht haar immers zien, zoo heerlijk als hij ze nog nooit zag.... Maar wat duurde
dat lang, te lang! Hoewel, ze had recht op zijn belangstelling - ja, maar ze vroeg zijn
belangstelling niet eens, was weg, bleef weg....
In de ruischende stilte slaakte ze een zucht, bezag zonder hem aan te kijken haar
manuscript, glimlachte vaag, keek weer naar buiten - en dáár, hij kon niet uitmaken
of zij zeide wat ze daarbuiten zag, dan wel of ze voorlas, hij kon wel zijn hart hooren
kloppen na hij luisterde naar het wondere timbre der zilveren altstem, die zeide of
voorlas:

De Laatste.
Uit mijn raam zie ik 'n zeezwaluw, of starriet zooals we hier het vischdiefje noemen.
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Het is zomer, en de vloedgolfjes der Waddenzee zonnevonken en verschieten blank
en zilverig, als de paarlemoeren schubben van een levende visch.
Het is zomer aan mijn Waddenzee, want erboven, blinkend tegen de blauwe lucht,
zweeft, zwenkt de zeezwaluw.
Hoe elegant en slank is ze toch; hoe lief, als een mooi geluk! Haar grijs torpedolijfje
hangt onbeweeglijk onder het blanke vleugelgewiek, terwijl het zwarte, roodgebekte
kopje nieuwsgierig vooruit kijkt, dan loodrecht naar beneden loert... Even een
verblindend geflikker, als verschiet er 'n zonnebliksem op het blauw... Ze is weg?
Neen, ze scheert, op wijde vlerken zich wiegend, luchtig de vloedgolfjes, bedaard
als was ze niet neergetuimeld uit de lucht, als was ze niet gedupeerd dat het vischje
haar ontschoten was. Is ze niet bewonderenswaardig? Zie, daar schiet ze, ‘starriet’
roepend, schuin omhoog, drijft wat mee met den wind, zwikkezwakt om, ongelooflijk
vlug, en komt alweer terugroeien, in snel vliegtempo tegen den wind op. Maar nu
bespeurt ze heusch wat! Hoe spiedt het spitse kopje naar beneden! Ja, daar is heusch
een vischje! Want kijk, ze staat te ‘bidden’: het lijfje onbeweeglijk, de vleugels
bliksemsnel open en dichtkleppend, bliksemende vleugels die de zon gevangen
houden in schitterspel van blinkende witheid... en plots is het levende sneeuwgeschitter
op het blauw verdwenen!
Mijn groote oogen blijven staren op de plek, waar ze stond te bidden, want ze zal
zóó terugkeeren. Maar ze komt niet weer. Even zoek ik haar op het water. Doch
neen; ze is zeker weg met haar prooi. Dan moet ik weer staren op die plek, haar
terugwachtend. Tevergeefs. En nu ze niet weerkomt is er minder zon, minder leven,
minder vreugde. En de angst bekruipt me: als zij eens niet weerkwam, nooit kon
weerkomen.... als zij ook al vermoord was, zij, wie weet, zij, de laatste!
En plots overvalt me al de angst, al de verontwaardiging, de wrevel, die over ons
zonnig eiland hangt
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als een schaduw, een vloek, dreigend en onafwendbaar, en met schrikoogen stamel
ik: - De laatste! De laatste!
Al starend moet ik me, moet ik me mijn angst realiseeren. Zijn er toch den eersten
dag der slachting niet achthonderd weggezonden, en den tweeden dag niet
twaalfhonderd?
B a r t h o l d bewoog zich onwillekeurig, als om iets af te weren. ‘Vermoord!
Vermoord!’ hoorde hij een stem in hem smalen. Hm, Tolstoyaansche sentimentaliteit,
die een jager noemt moordenaar, en den werkelijken moordenaar een ongelukkige,
hoogstens zielszieke. Hm, we kennen dat! - Maar tegelijk voelde hij zich schaamrood
worden over dat gesmaal in hem. Die dat zei, was niet de verrukte bewonderaar van
zijn lief vrouwke, maar de eigenwijze geleerde. Ging hij zoodoende niet een park
waardeeren naar de planken die er uit konden gezaagd, en de zee naar het zout dat
er uit kon gehaald worden? Hij behoorde toch verrukkelijk te vinden, zoo al niet alles
wat ze zei, dan toch hoe ze alles zei?! Jawel, maar aan één zoo'n qualificatie: ‘moord’
wist hij onfeilbaar welke geest hier aan het woord was, die moderne geestdrijverij....
O, o, er kwam ongetwijfeld meer van die gehate sentimentaliteit.. Moest hij haar niet
dat gevaarlijk spel afnemen, haar meenemen naar het duin, naar het strand, straks
naar Leiden..? Ja, dat moest; maar summum jus.. Zij had toch ook recht op eigen
meening... En in elk geval haar eerst doorgronden... Bovendien, zij had dit uitgelokt,
misschien zelve nog onzeker. Hoewel, daarvoor was haar toon te blijde, te juichend.
Hoor, werd het timbre van haar stem niet al verrukkelijker, hoor, nu zij dezen
eigengemaakten weemoed als hemelschen troost tegenjubelde:
En ik herleef, in herinnering herleef ik reëeler dan eerst nog, al den angst, de
verontwaardiging der laatste weken.
Ach; het is gekomen zooals elk groot ongeluk komt, uit zonnigen hemel, plotseling,
schrijnend.
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Ja, dien ochtend kom ik, zie ik me komen, van het vuurtorenduin, vroolijk als de zon
boven mijn hoofd, gelukkig als de bloemen in mijn hand, witte pirola en rose dopheide
- onze verrukkelijke dopheide uit de duinpannen - tusschen forsch helmgras.
Daar staat op het Zuiderzeedijkje mijn vriend Z e g e r s , de oude loods. Ik herken al
uit de verte zijn tonnig rompje op korte beentjes en zijn rood hoofd met grijs
sikbaardje. Gelukkig staat hij alleen; hij zal me weer van zijn stille heldentochten
verhalen, ja, van dien winternacht, toen hij bij sneeuwjacht dien Noor de Flieree
moest binnenloodsen...
Maar, hem de hand gevend, zie ik zijn blauwe oogen weemoedig staren naar de
meeuwen, die op het drooggevallen Waddenstrand vroolijk in de weer zijn. En
ongevraagd staat hij met van woede doffe stem te vertellen: dat er stroopers van
Anna-Paulowna-polder, met een gehuurde boot en tienduizend patronen, aan de
Fliehors liggen, en dat, nu de starrieten juist aan het broeien en jongen opfokken zijn,
die stroopers er zooveel kunnen neerschieten, als ze maar willen...
Ik val hem in de rede - want ik zie de lieve zeezwaluwen al bloedend uit de blauwe
lucht vallen, nog schreeuwend om hun jongen, en dat gezicht martelt me, doet me
pijn van binnen - ik val hem in de rede, dat ze daar immers niets aan hebben die
onschuldige schepseltjes te vermoorden!
Maar hij klaagt voort dat ze er veel aan hebben; veel te veel; twintig cent voor elke
starriet, en soms tien in één schot; en nooit genoeg; want in Parijs dragen alle dames
starrieten op den hoed!
Ik word zoo wee dat ik zwijgend hem nog nauwelijks de hand kan reiken en duizelig
naar huis wankel. Bevend lig ik op mijn sofa, al maar rillend voor het gezicht dier
bloedend uit de blauwe lucht vallende zeezwaluwen, en ik voel me onpasselijk, als
van verkeerd voedsel.
Tot, langzamerhand gekalmeerd, ik besluit dat
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Z e g e r s moet vergroot hebben. Ongetwijfeld. Z e g e r s toch is een geboren
Flielander. En het meeuweneieren zoeken is al mee het mooiste vermaak op ons
zonnig eiland. Oud en jong gaat dan eieren rapen in de Meeuwenduinen. Niet om de
lieve schepseltjes van hun jongen te berooven. O neen! Flieland zonder meeuwen is
een dood land. Neen, wij allen hebben de meeuwen lief.
Slechts de eerste eieren worden geraapt; meer spelletje dan wreedheid. En zoodra
de burgemeester heeft laten omroepen - ja, lieve menschen, we hebben hier nog een
heuschen omroeper, die ook elken avond door heel het dorp roept: - de klok heeft
tien! Tien heeft de klok! waarop alle zoete menschen naar bed gaan en heerlijk slapen!
- Dat is niet waar!
Nu haar stem zoo schalks klonk bij dit tusschenzinnetje, durfde B a r t h o l d de
bekoring verbreken. Waarachtig; ze moest uitscheiden. Jawel: ‘we hebben de
meeuwen lief’, jawel, en ‘de menschen vinden wevervelend!’ J e a n J a c q u e s en
To l s t o y beleefden plezier van hun dicipelin. Maar hij zou zijn lief vrouwke aan
hen niet laten! Zij was te gezond voor hun sentimenteele gejammer, voor hun perverse
liefde. Wat, de lieve diertjes liefhebben, en de vervelende menschen met hun
sarcasmen dooden!
- Neen, dat is niet waar! Rustig, verzekerd klonk zijn stem.
- Ja, je hebt gelijk B a r t h o l d ! glimlachte ze, hem aankijkend met oogen die over
hem heenstaarden: - Fijn gevoeld! Nu zie ik ook: die parenthese deugt niet. Als het
er op aankomt, in kunst, moet je nooit wat tusschen haakjes zeggen, maar direct!
- Uit eerbied voor de haakjes, of uit eerbied voor de kunst?
- Om in stemming te blijven. Ja, ja; je hebt gelijk. Dank voor je kritiek! knikte ze
met groote oogen ver over hem heen ziende, als iets zoekend, en dan zich buigend
over het manuscript.
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- Stemming! Ja, ja, stemming!! lachte hij kort hoofdschuddend.
Maar zij, gebogen bezig het tusschenzinnetje te schrappen, hoorde hem niet, en
las, eerst weifelend doch aldra weer jubelend-zeker, en eenigszins gecadanceerd:
Want zoodra de burgemeester heeft laten omroepen, dat er geen eieren meer mogen
geraapt worden, ontziet de eilander de Meeuwenduinen als heiligen grond - zij dit
misschien in de overweging dat het volgend jaar meer eieren zijn braafheid zullen
loonen. En nu is Z e g e r s bang dat die stroopers een einde zullen maken aan ons
eieren rapen, en in zijn bangheid vergroot hij het erg, veel te erg.
Zoo sus ik mezelve voor een tijd.. tot de vraag me komt pijnigen: hoe Z e g e r s dat
alles zoo precies weet, van die gehuurde boot, van die twintig cent per stuk, en van
Parijs?
Ik begin onrustig door huis te loopen; ik wil weten, nog liever het ergste, dan door
die onrust gepijnigd te worden; ik moet erheen, om zelve te zien; ik ga al, en wil niet
weten dat ik de verre Meeuweduinen vandaag toch niet meer kan bereiken.
Ik rep me over de kaal-gegraasde weide van het Westerveld, langs het Zuiderstrand;
eenzaam haast ik me voort tusschen duin en zee, naar de hopeloos-verre
Meeuwenduinen. Totdat in de eeuwig-leege vlakte - het zal zoowat op de hoogte van
Vianen zijn - plots een forsche polderjongen voor me opduikt, daar bezig aan
kribwerk. Bij den zwijgenden groet kijken we, als twee eenzamen, elkaar ernstig in
de oogen en bespeuren in elkanders droeven, als verwijtenden blik dat we hèt beiden
weten, beiden denken aan dat verschrikkelijke. Even staan we bedremmeld te wachten
en dan is hij reeds aan het vertellen, en rillende luister ik naar zijn weerzinwekkende
bizonderheden... Hoe hij gisteren den strooper een starriet heeft zien aanschieten,
expres evenmaar; hoe de strooper het dier één vleugel heeft afge-
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rukt, het toen heeft neergeworpen, waarop heele vluchten starrieten zijn komen
toeschieten op het hulpgeschreeuw van hun verminkt makkertje, en hoe de strooper
toen die bij tien, twaalf in één schot heeft neergehaald... Hoe toen juist de veldwachter
is aangekomen, den strooper vergeefs heeft bevolen uit te scheiden, hem daarop het
geweer heeft willen afnemen, en die twee handgemeen zijn geworden, worstelend
als roofdieren... Hoe ten slotte de strooper zijn geweer heeft afgevuurd, en het schot
den veldwachter rakelings langs het oor is gegaan, die daarop zijn revolver heeft
getrokken, zoodat het een wonder bleef dat er geen dooden zijn gevallen...
Te aangedaan om te spreken geef ik, van afgrijzen het hoofd schuddend, den
polderwerker de hand en vlucht terug.
Ik zie geen zee, zon of duin, hoor geen golfgekabbel of vogelgeschreeuw - ik hoor
enkel schoten en mannengevloek, en daar boven uit hulpgekrijsch en gekerm der
zeezwaluwen; ik zie enkel de doodsschaduw, als tastbare vervloeking, hangen over
ons zonnig eiland. Zelfs teruggekeerd in ons rustig dorp hoor, zie ik niets anders.
Het over de onderdeur leunende moedertje, de voor zijn huisje pijprookende loods,
de uit school komende kinderen, allen weten dat er gemoord wordt in de
Meeuwenduinen, dat een starriet twintig cent waard is - voor een Parijschen
dameshoed!
Ik schaam me, weet niet waarom, doch schaam me. Angst overvalt me dat ik - ik
draag toch ook een hoed, en moet met de mode mee! - dat ik ook dra een vermoorde
zeezwaluw draag op mijn hoofd. En ik ijl een glopje door naar het Zuiderzeedijkje.
De zon begint achter het duin te dalen; vloedwater kabbelt tegen de bazaltkade en
Z e g e r s , bronskleurig van het schamplicht der ondergaande zon, staat zwijgend te
kijken naar op de golfjes dansende meeuwen.
Met een stommen knik beantwoordt hij mijn groet en wijst dan met het hoofd op
zijde: - Daer hê-je
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onz' veldwachter en die van Anna-Pauwlona-polder. Natuurlijk niks kunnen uitrichten,
dan nôg 'n procesverbaal! Daer malen die roovers wat om! Kan er best af van zo'n
verdienste!
De veldwachters naderen op het dijkje, zwijgend, de moede gezichten bronskleurig
van de zon, automatisch stappend als bronzen beelden. Z e g e r s en ik wijken
eerbiedig op zij, met schuwen groet, en kijken hen na.
- Maar de wet, Z e g e r s , beschermt toch de meeuwen?!
- Jae, juffer, de meeuwen staen onder de wet. Pluvieren en starrieten staen niet onder
de wet.
- Maar weet de wet dan niet dat starrieten ook meeuwen zijn?!
- Wat zòù de wet weten! De wet weet 'n ding pas as het telaet is. 'n Mossel, juffer,
weet een ding nog eer dan de wet. Maer, wat ik weet? Wij mosten in Parijs ook eens
dames gaen schieten en de mode maken ze hier op onze lichten, kapen en bakens te
zetten! Dat zou ze bevallen!
En met korten knik draait hij zich om, loopt het dijkje af het glopje in - en ik volg
spoedig.
Den geheelen avond voel ik me bedrukt, angstig, beschaamd - en na een onrustigen
nacht sta ik vroeg op, en weet dat ik naar de Meeuwenduinen moet. Dadelijk, vóór
nog de gedienstigen beneden zijn, ga ik me uitrusten voor den tocht. Want het is een
verre reis naar onze Meeuwenduinen, misschien het eenzaamste, zeker het levendigste
plekje van ons land. Letterlijk moet men de wereld verlaten, al maar verder tusschen
duin en zee, naar de uiterste verlatenheid, tot men eindelijk komt, waar de meeuwen
wonen.
Als ik eindelijk, van alles voorzien, den tocht aanvaard, straalt de morgen me tegen,
mij alléén. Op het Westerveld langs de Waddenzee draaft een als wild paard, met
wuivende manen, me voorbij, en galoppeert hinnekend, als mij den weg wijzend,
vooruit over onafzienbare, drooggevallen stranden. Frisch-geurende morgen
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en reine eenzaamheid stemmen me vredig, en in vreugden wandel ik voort.
Onmerkbaar komt vloed op; de onafzienbare zandvlakte loopt onder, begint te
leven, te ruischen, te schitteren van zongevonk, en voortdurend zie ik, zie ik het ééne
wonder voor, het andere na. Bergeenden met hun verrassende, zwart-wit-oranje
kleuren, snateren om dottige jongen, en allerlei steltloopertjes, tureluten, knotjes,
sterretjes, grindtjes rennen muisjesnel over het bevloeide strand, hun kroondomein
van de schepping af. Daarentegen ligt ernst en rust over helmwuivende duinen. Vóór
in de duinen weet ik het heel-kleine kerkhof, waar drenkelingen liggen begraven,
van vroeger - waarom het daar Doodemanskisten heet. Maar nu kan ik er niet heen;
ik moet nu naar de Meeuwenduinen, en die zijn nog ver, heel ver, hoewel ginds reeds
hun blinkerts schitteren tegen grijzen horizont. En ik rep me voort, al eenzamer in
het leege land, dra ook het geheel-eenige Posthuis voorbij, welks schoorsteen
spookachtig-verlaten over de barre duinen kijkt. Ik haast me er langs heen, want vóór
de man met zijn karretje uit het duin komt rijden, om de Hollandsche post naar Texel
over de Fliehors te brengen, wil ik ongestoord, onbemerkt de Meeuwenduinen
bereiken. Hoe ze reeds naderen! En het hart begint me te kloppen van herinneringen:
Daarginds is eenzaamheid grootscher dan der heide, veel frisscher, ruimer, wijder,
wilder! Daar is de mensch een overwonnen standpunt: au de là de l'homme! Zoo
veilig voelt de meeuw zich daar op zijn domein, dat wie van den duinkop afdaalt in
de wijde pannen, waar ze tusschen weelderige duinflora bij zoetwatermeertjes broeden,
onmiddellijk wordt gealarmeerd. Dadelijk schieten rustbewaarders toe - of liever,
men voelt zich de magneet die deze aantrekt van alle kanten. Eer voelt men ze, dan
men ze ziet naderen. Als witte stippen wemelen ze aan uit de verte, schieten op uit
de pannen, sneeuwen neêr uit het blauw, rukken aan uit zee. Om er vijf te zien
toevliegen, hebt ge
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geen oog voor de vijftig van achteren u genaderd; ge speurt naar links, daar zeilen
ze aan van rechts; uw eenigheid beangstigt u, hun menigte maakt hen dapper. Uit de
wemelende wolk valt gekrijsch van meeuwen, gepiep van lieuwen, gewhojt en getuut
van knotjes en tureluten als een regen scheldwoorden op u neer. En dan der lieuwen
schijnaanvallen! Met schreeuwgepiep, als vleermuizen fladderend, en den zwarten
kop met oranje snavel dreigend vooruit, schieten ze van heel ver recht op u af, als
om u de oogen uit te pikken, tot ze vlakbij, in schreeuwende menschenvrees, omhoog
zeilen, terugkeeren en den aanval hervatten. Ondertusschen gaat de wemelende witte
wolk met u mede, wit vooral van zeezwaluwen...
En door herinnering de levende, wemelende, witte wolk reeds boven me ziende,
haast ik me de Meeuwenduinen op. En ik glimlach, met gesloten oogen den top
afdalend, om de wolk zeezwaluwen, reeds komende. Want één zeezwaluw is al 'n
verheuging, maar honderd zeezwaluwen zijn de vreugde-zelve, en in de
Meeuwenduinen wonen er honderd maal honderd. Ja, nu is de levende wolk reeds
komende.... Maar.... maar ik voel, hoor niets, en verschrikt open ik mijn oogen. Hoe
stil is het in de groene dalvlakte tusschen de blinkerts! Zeker, de wondere aroom is
er, honiggeur der duinflora, te zoeter door het zilte zeekoeltje - maar hoe stil, hoe
onheilspellend stil blijft het! Daar begint gekrijsch, maar hoe rauw, hoe somber! Ik
zie, hoor vogels rond me, boven me - doch enkel lieuwen; ik mis.... waar blijven....?
En sta ontzet voor een uiteengeschoten zeezwaluwtje, geronnen bloed aan parelgrijze
veertjes die hangen aan dauwfrissche bloemen. IJzingwekkend helder weet ik weer
wat de blijde morgen me heeft doen vergeten: het strooperswerk; mijn angst, mijn
schaamte, Z e g e r s ' woede, de verontwaardiging van ons dorp.... O, o, mijn
slagschaduw valt op heide en gagelstruikjes, en o mijn hoedschaduw raakt juist witte,
met bloed bevlekte veertjes - gruwel,
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ik sta midden in het slagveld en ik draag ook al een hoed met lijkjes van zeezwaluwen.
Verstijfd van angst, als voor eigen misdaad, sta ik roerloos, blik dan hulpzoekend
omhoog. Hoe schuw fladderen de lieuwen om me; ze vallen me aan, nu in ernst, met
schor gekrijsch - ach, niet onder een witte wolk sta ik maar in een doodsschaduw
van als vleermuizen fladderende, sombervlerkende dieren. Hoor dat noodgekrijsch,
die wraakkreten! Hoor ze schreeuwen met afgrijzen: - 'n Mensch 'n Mensch!
Angst doet me sidderen en jaagt me op de vlucht. Terug, terug uit deze doodsvallei;
naar het reddende duin! Maar dan sta ik steunend stil! Voor twee pasgeboren
zeezwaluwtjes, doodgehongerd, doodgehongerd, omdat hun ouders zijn vermoord,
in koelen bloede vermoord!
- Pas geboren! Ouders! Maar C h a r l o t t e !!
B a r t h o l d , van de rustbank opgesprongen, stond naar haar toegebogen, met
angstige oogen haar tot de orde roepend. Want dit werd erger dan J e a n J a c q u e s
en To l s t o y ; dit werd mooi liegen! Zon, frischheid en vreugde der laatste dagen
waren weg, en hij ademde in zwoele sfeer, als worstelend tegen een overmachtigen
vijand. Terwijl zij in al ontroerender woorden zich opwond voor haar lieve
slachtoffertjes, die ze straks zeker heilig zou verklaren, had hij zich weer in het duin
zien liggen, turend naar een heele karavaan van haar zeezwaluwtjes, ieder met een
zilveren vischje in den bek komend van het strand, ja echt vischdiefjes! En hij had
met die verheven woorden - precies als C h a r l o t t e , die ze had gestolen van den
mensch, den beelddrager Gods, om daarmede haar sentimenteele liefde te tooien de visschen een hymne laten dichten op die edelaardige stroopers, die hun lieve
kindertjes redden uit de klauwen dier echte stroopers, dier gemeene vischdiefjes! En
hij had grimmig gelachen dat hij ook ontroeringsliteratuur kon maken: Van een moord
gepleegd op visschen en hun kroost; - en
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dan zij weer: Van de wormen, wreed vermoord door roofzuchtige visschen; - en zoo
voort! En dus riep hij haar wakker:
- Maar C h a r l o t t e !! Woorden hebben hun waarde! En woordmisbruik is je
vergrijpen aan iets wat je niet toekomt; is levens-depreciatie!
C h a r l o t t e keek vaagjes op, gestreeld dat haar woord zoo was ingeslagen, zulk
een ontroering gewekt had; doch staarde dan glimlachend vóór zich, blind voor de
werkelijkheid, alleen zichzelve ziende in de Meeuwenduinen tusschen dat afgrijselijke,
en alleen hoorend de angstkreten der lieuwen. Ja hij had bezwaren; zeker, de norm,
de norm; doch als hij opkwam voor de Rechtsnormen, zoo moest zij dat doen voor
de kunstnormen! De gloeiert luisterde te geleerd, voelde niet dat in literatuur het ging
om sensatie, stemming, die gewekt werd door détails, door relief, verhoogde
uitdrukkingen, en uitstekende woorden. Doch daarover niet praten - straks als het
geheel hem voor oogen stond, zou hij zelf lachen om zijn burgerlijke verbazing. En
over hem heen in de verte kijkend, glimlachte ze:
- Bravo, B a r t h o l d ‘Woorden hebben hun waarde.’ En verhoogde uitdrukkingen
en uitstekende woorden geven relief aan het verhaalde. Straks zul je 't zien. Nu zal
ik het nog eens lezen, om er weer in te komen.
Hij keerde zich naar het raam, wee, moedeloos. Ze noemde dus echt en schoon
deze weëe sentimentaliteit! Moede staarde hij naar buiten, maar zag zee noch zon,
zag zich eenzaam, nu, na deze vreugde-dagen, eerst recht eenzaam te Leiden, en hij
drukte zich de nagels in de vuist om zijn teleurstelling niet uit te schreeuwen, terwijl
hij moest luisteren naar haar al jubelender lezen:
pasgeboren zeezwaluwtjes, doodgehongerd, doodgehongerd, omdat hun ouders zijn
vermoord, in koelen bloede vermoord!
Ik schaam me een mensch te zijn, een mensch die een dameshoed draag. En ik
ontvlucht de honing-geurende vlakte, nu zwaar van bloedlucht, en klim terug
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naar den duintop, waar ik me, het gezicht op de Fliehors, moedeloos laat neervallen.
Ik zit op mijn liefste plekje. Morgenzon doet der Fliehors oneindige zandwoestijn
vonkelen van fijn goud. Heele stammen mantelmeeuwen zitten er rustig, als in
raadsvergadering, terwijl verderop gansche kolonies grindtjes en knotjes bedrijvig
heen en weer trippelen, jachtend als wereldstadsmenschen. Hoe vroolijk spelen de
golfjes der Waddenzee vangballetje met de zon op het water, of speelt de zon krijgertje
met de golfjes? Breed echter met majesteitsgebaar daalt en rijst de blauwe Noordzee,
zijn blauwige brekers wit-schuimend doende bruisen over het strand. Langs de kim
schuift een rookpluim, en vlak voor me komt over het Eierlandsche Gat het torentje
van De Cocksdorp piepen. Toch voel ik me hier veilig voor de besmeurende
beschaving, want over de onbevaarbare zeëen, gronden en platen, kan ze hier toch
niet komen...
Maar neen, neen; zoo wás het! Ze is hier gekomen. Stroopers hebben hier
beschaving gebracht, de onweerstaanbare, de Parijsche!
Neen, Nederland heeft zijn schoonste plekje verloren, zijn heiligdom van ongerepte
natuur, reinste levensgratie, zuivere levensglorie. Want de zeezwaluwen werden hier
uitgeroeid, gebracht naar Parijs, dood, voor de hoeden der Boulevardières! Vrede en
gratie zijn hier vermoord, en de zachtmoedige, die hier nù in eenzaamheid vroolijke
rust zoekt, zal beschaming vinden.
En bitter prevel ik als eene vervloeking; - Wee de beschaving! Zij vermoordt en
versjaggelt de natuur. Parijs begint en belooft twintig cent per zeezwaluw - de
provincie volgt en betaalt voor de laatste zeezwaluw twintig gulden. Berlijn kan niet
achterblijven en wil aan de knotjes - en de arme Anna Paulowna-polder-menschen,
die als beschaafden, geld moeten hebben, kwijten zich volijverig van hun pionierstaak.
En als de laatste levensgratie der Meeuwenduinen is neergeschoten, komt de wet dit
deftig verbieden, en de wetenschap ontbiedt
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uit verre streken eenige zeezwaluwen en knotjes, om die te kooien in Artis.
In naam der beschaving komt, komt, scherpschutters! Parijs vraagt - hoort toch
de goede tijding! - Parijs vraagt zeezwaluwen, twintig cent per stuk! Komt nù toch!
Ze liggen nù vast op hun nest met jongen. Komt nù toch, en brengt honden mee,
want ze liggen vast, en verscholen onder heide en gagel! Dan wordt het morgen weer
een goede dag! Een groote dag, van wel twaalfhonderd! En dan weer achthonderd!
Komt toch, laat u niet wachten: de beschaving roept!
En als we oud zijn en toevallig vertellen van zeezwaluwen, dan zullen onze
kinderen vragen: - Dat moet mooi zijn geweest: zeezwaluwen! 'n Zwaluw is al zoo
mooi, en de zee is al zoo mooi - en dat samen!!
En we zullen ons herinneren: - Ja, ze waren blank als Gods zon en lieftallig als
Gods lente, die vlugge Elven der zee. Ja, een wandeling in de Meeuwenduinen was
een geloofsversterking, want hun lieve, kleurige eitjes, hun donzige, doddige jongen
zoo vertrouwensvol te zien liggen in 't gouden, koesterende, warme zand, gaf een
mismoedig menschenkind troost en vertrouwen in een wakende Voorzienigheid doch, kinderen, we mogen niet klagen, want wat we ook verloren, de beschaving is
hij ons gebleven, en een verlies in naam der beschaving is altijd winst! Onthoudt dat,
kinderen..!
Doch dan kan ik niet verder, te bitter bedroefd - de woorden zelfs zijn me
nameloos-wreed in mijn mond, en ik zit zwijgend met brandende oogen voor me te
staren. Tot ik ook niet meer kan blijven in mijn duin, ééns de Meeuwenduinen, maar
waar nu de dood woont. Gejaagd vlucht ik weg, en ik weet niet meer, hoe ik thuis
ben gekomen - -.
Zie, al dezen de laatste dagen doorleefden angst heb ik me gerealiseerd, terwijl
ik, onbewogen, met schrikoogen starend naar dit visioen, stamel: - De laatste! De
laatste!
Doch neen! Daar is ze, gelukkig, weergekomen!

Onze Eeuw. Jaargang 8

200
Ze heeft haar ouderplicht vervuld; ze is er weer, heeft angst en visioenen weggevaagd
en hergeeft het leven aan de onzegbare glorie vóór me.
Weer is het zomer, en de vloedgolfjes der Waddenzee zonnevonken en verschieten,
blank en zilverig, als de paarlemoeren schubben van een levende visch. Het is weer
zomer aan mijn Waddenzee, want met elvengratie zweeft, zwenkt de zeezwaluw, op
blanke vlerken zich wiegend tusschen blauwen hemel en zonnige zee. Nu dwarlt ze
neer, sneeuwblank, met vroolijk gekrijsch, scheert lieftallig langs kruivende golfjes,
schiet pijlsnel omhoog, zwikke-zwakt om, ongelooflijk vlug, en komt terugroeien
op van zon blinkende vlerken.
O, ik zie haar, zie haar, en lach, en lach - want ik zie in haar het gratievolle
leven-zelf, dat in schoone beweging de almachtige negatie is van den dood.
Doch - hoe wonderlijk! - terwijl ik haar met groote blijdschap zie, aanschouw ik
haar met weemoed, want ik weet onfeilbaar dat ze straks terugmoet naar het duin,
naar het duin, waar vroeg of laat, de dood haar wacht, onafwendbaar.
Toch verdrijft die weemoed mijn blijdschap niet; integendeel zij verstrekt, vergroot,
verinnigt die.
Want zij verzekert me dat ik haar gratievolle schoonheid voor het laatst aanschouw;
en in haar, de laatste, zie ik àl de teedere elvengratie van al hare zusteren.
Tranen wellen me uit de oogen, en door trillenden, schemerenden glans zie ik haar
als nooit - want ik zie werkelijk de laatste, lieve zeezwaluw.
En terwijl ik ween juich ik, en al jubelende schreit heel mijn ziel: - Wat is ze mooi!
Wat is ze mooi, zij die leven geeft aan zee en duin! Wat is ze goddelijkmooi, zij de
laatste!
- Want niets is mooier, dan wat men voor het laatst ziet. Neen, niets is zoo mooi,
als wat men voor het laatst ziet. De laatste - de schoonste!
C h a r l o t t e sloot het manuscript, en terwijl haar
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hand speelde met het roode koord, waarmee de vellen oud-Hollandsch papier waren
bijeengeregen, scheen ze zelve te luisteren naar de extase van blijde droefenis, die
al ontroerender in haar vibreerende altstem had geklonken, tot haar eigen verbazing,
en nu verklonk als een mooie melodie, nooit meer zóó te hooren...
B a r t h o l d stond voor het raam, een weemoedigen trek om de dunne lippen,
terwijl zijn zachte dwaaloogen in vage verten staarden. Ontgoocheld, zeker
ontgoocheld, doch niet meer woedend over die vergiftigde atmosfeer van gekunsteld
gevoel en sentimenteele onnatuur. Die vroeger met een hoonlach ontloopen literatuur
had C h a r l o t t e 's heerlijke stem nu zoo dichthij gebracht - en hij begreep nu.
Helder zag hij de vroeger hij intuïtie vastgestelde, nu daadwerkelijk begrepene,
aesthetische corruptie dezer literatuur.
In plaats eener breede, gezonde levensbeschouwing, waaruit verbeelding schoone
kunst kon scheppen, niets dan centrale leegheid, wier natuurlijke, éénige levensuiting
weemoed was.
In plaats van rustige woorden, de volle waarde aangevend door den geest aan de
dingen toegekend, het zenuwachtig gevoelswoord, dat voor waardeering verwarrende
ontroering, voor levensvreugd wemelende kleurbeschrijving, en voor zekermakend
inzicht vage taalmuziek gaf.
Zeker, uit de verbinding dezer ziekelijke kunstelementen moest voortkomen die
weëe verheerlijking der smart, die, zonder inzicht in de schoone paedagogie der smart
- integendeel daarvan de gewilde, gezochte omkeering - het doel der smart zocht in
haar-zelve, en dra kwam tot de névrose der smart, tot de aanbidding van ‘D e
L a a t s t e !’
Helder zag hij hoe hier, precies, ongelooflijk precies als op zijn terrein, het gevoel
eerst de levenselementen uit hun grond had losgewoeld, en toen zonder normenkennis
die elementen scheef en valsch had in elkaar gezet tot een hopelooze levenskarikatuur
- en hoe dus C h a r l o t t e 's déraillement zijn schuld was!
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Had hij gezamenlijk met haar zijn Rechtsnormen opgebouwd, met haar D u L a u r i e r
en S a l e w i t z verslagen, dan had zij geleerd, niet uit die centrale zieleleegheid
sentimenteele literatuur, maar uit een gezond levensinzicht zuivere kunst te scheppen.
En welke! Want welk een kunstenaresse bleek zij! Haar levendige verbeelding, haar
soepele taal - o, als haar heerlijke alt eens zuivere literatuur las, hoe zou ze een
verheuging zijn voor allen!
O, zijn zelfzucht! Vergeten dat de vrouw steun van den man behoeft, of de man
steun van de vrouw - en dit te meer hoe hooger ze staan!
Natuurlijk, ook hij had verloren door zijn zelfzucht, misschien nog meer dan zij.
Was hij niet uitgedroogd, verschrompeld, eenzijdig geworden? - Hij was er zich niet
van bewust. Misschien zijn vage, onbewuste angst belachelijk te worden reeds de
straf?
O, hoe had hij haar lief! Hoeveel inniger dan ooit in zijn Leidsche eenzaamheid,
hoeveel dieper, hoe geheel anders dan deze laatste dagen! O neen, niet meer met dat
overwinnaarsgevoel van deze vacantiedagen, neen, dat scheen hem nu brutale roof,
vooruitgrijpen, heiligschennis. Nederig, smeekend wist hij nu zijn liefde,
troostbehoevend als een verlegen kindje. Zoo angstig ook, òf ze hem, dien
zelfzuchtigen zelfgenoegzame, nog zou kunnen liefhebben. O, als hij haar toch moest
missen! Als hij eens hier voor 't laatst haar...
O, o, daar hoorde hij weer haar alt in extase van blijde droefenis vibreeren: ‘Want
er is niets mooier, dan wat men voor het laatst ziet. Neen, er is niets zoo mooi, als
wat men voor het laatst ziet.’
Zie, was het niet een mooie leugen, niet een afschuwelijke leugen - en die had hij
haar geleerd, op de lippen gelegd?! Voelde hij niet wanhoop hem aanporren, maar
weg te vluchten omdat het tóch telaat was? Doch neen, nu schrijnde hem het
vervloekte van die leugen door de ziel! Want als hij haar heden werkelijk voor het
laatst gezien had, zou dat laatste aanschouwen hem folteren zijn geheele leven, tot
in de hel!
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Neen, hij moest haar lief hebben! God wist het dat zijn leven voorgoed afhing van
haar liefde - en hij wist even zeker dat zijn liefde haar moest redden uit haar ziekelijke
sentimentaliteit, dat hun liefde onmogelijk was, anders dan als schoone uiting van
gezond leven.
O, hoe kon hij haar zeggen, wat haar moest schijnen een verwerping van haar
beste, van haar liefde!
En zwijgen werd nog erger!...
Heengaan bleef het eenige... maar in de zekerheid dat dán...
- En? vroeg ze, eindelijk, de grijze, wonder-levendige oogen naar hem opslaande.
Als in den rug gegrepen keerde hij zich om.
Verschrikt staarde ze in zijn bleek, strak gezicht, voelde letterlijk uit ziel en lichaam
de levensextase wegdeinen, en vermoeidheid haar overvallen, doodelijke
vermoeidheid, als een zware helm op haar hoofd, als lood in haar ledematen.
- Nu? stootte ze uit, met een zucht als laatste levenskracht.
Ze zag hem zoeken naar zachte kritiek, en beklaagde hen beiden hartgrondig: ai,
ai, zoo iets mogelijk! Hij kon behooren tot de ongevoelige kruidenierszielen, voor
wie het mooie en het leelijke woord niet was waarheid en leugen! Dit gisteren,
vandaag nog onmogelijke, nu reeds wreede werkelijkheid?! Wat ze vanmorgen nog
van ieder behalve van B a r t h o l d verwacht had, moest ze nu van hem ervaren!
Waarom sloeg hij nu niet toe? Ze had zijn minachting immers reeds gehoord in zijn
zwijgen. De goeiert, haar nu nog onhandig willen sparen, nadat hij haar onhandig
het hart had geraakt!
- Nu? herhaalde ze, in doodmoede zucht.
- Als je wilt, C h a r l o t t e ... haperde hij.
- Natuurlijk! klonk het scherp.
- Nu dan; echt van onzen tijd! Verbazend echt! Wèl echte literatuur. Bijna
Multatuli!
Het was een slag in haar gezicht. Die herhaalde ehklank van dat ‘wèl’ en ‘echt’
klonk haar zoo uitlacherig,
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dat ze er duizelig van werd, en de oogen sloot. Ze bezon zich, in haar duizeligheid
steun zoekend... Ze bezon zich dat B a r t h o l d geen artistiek mensch was - maar
neen dit was geen excuus! Want dit oordeel! Literatuur verwierp hij reeds als blijk
van verwording, maar M u l t a t u l i ! Hem de abominatie der abominaties! Zoo
oordeelde hij over haar? Zoo burgelijk was B a r t h o l d geworden! Neen, nu geen
stap meer voor hem uitwijken!!
En de oogen openend en hem dadelijk kordaat aankijkend, glimlachte ze mild, als
met medelijden: - Ja, niet iedereen kan iets voelen als dit: ‘Want er is niets mooier
dan wat men voor het laatst ziet!’
- En dat is C h a r l o t t e 's levensbeschouwing?!
- Met denzelfden ernst kun je vragen: - En dat is C h a r l o t t e 's mathesis?! Maar
allons, als je wilt, B a r t h o l d , dat is mijn levensbeschouwing!
- Zei ik niet: wel èchte literatuur!? C h a t e a u b r i a n d 's Voyage en Orient zegt
even overtuigd: ‘niets is mooier dan wat men voor het eerst ziet.’
- Dus ik suggereer me dat maar? En voor haar verontwaardiging week de moeheid,
en weer over en langs hem heen ziende, begon ze met diep-levende, blijde stem: Je herinnert je die hooge walvischkaken met verweerde inscripties op ons kerkhof,
die zerken met harpoenen en huismerken onzer walvischvaarders in de kerk? Ga ik
niet soms kerken alleen om voor die walvischkaken te staan, te wandelen op die
zerken? Deed ik dat ook, als er steeds nieuwe hij kwamen, die roken naar traan? Of
vind ik ze aanbiddelijk, omdat ze de laatste zijn?? Je kent bonte pluvieren? O neen;
ze zijn weg! In lieve naieveteit legden ze hun eieren gezellig hij elkaar, in een kring
van soms zestig. Wie het eerste vond, had ook het zestigste. Vorig jaar zag ik de
laatste. Hoe wonderblij ik toen was - en 's nachts droomde ik van haar japansche
gratie en teere schoonheid! Dat begrijp je toch? Is niet de charme van Flieland dat
je er elken avond afscheid van neemt, want 's nachts kan de Sloot verzanden en de
Waddenzee dichtslibben en dan wordt 's morgens deze wildernis ingepolderd
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hij Friesland, èn ontgonnen, èn productief gemaakt, en beschaafd. Wordt het leven
je niet eerst lief, als je ziet dat je het voor het laatst leeft...?
- Is het niet je reinste literatuur? fluisterde hij verwonderd tot zichzelf.
- Dus je reinste dwaasheid?
- O wee, zei ik! ‘je reinste!’ Zoo'n grof germanisme! Ja, wie spreekt er nog rein,
zuiver - wie doet daar nog moeite voor? Ik bedoelde natuurlijk...
- Dat literatuur een lief leugentje is!
- Literatuur?? Maar C h a r l o t t e ! Je weet toch dat ik wetenschap en naam graag
zou geven voor 'n weinig goede literatuur? Doch daarvoor moet je het leven
beheerschen; breed en sterk liefhebben.
- En als je nu niet sterk bent, en je literatuur is je leven? Zwakken hebben toch
ook recht op leven? B a r t h o l d werd toch geen Nietzschiaan?
- Zwakken moeten zich uit liefde onthouden van literatuur. Ze kunnen bidden om
sterkte en liefde - en dan zal...
- En als je liefde gestorven is...
- Gestorven? Pijnlijk keek hij haar aan.
Doch zij zat met neergeslagen oogen, onbeweeglijk als den genadeslag wachtend.
- Gestorven, C h a r l o t t e ? Kan dat? Misschien -, neen, toch niet! Liefde kan
sterven - alleen om uit de dooden schooner op te staan.
Hoofdschuddend bleef ze voor zich staren.
- Toch C h a r l o t t e . Als we geloovig, geduldig wachten. En niet, nooit ons geven
aan plaatsvervangsters als sentimentaliteit...
- Of wetenschap! zei ze, hem uitdagend aanziende.
- Ook dat kan... Hoewel C h a r l o t t e , wetenschap laat het hart leeg, doet dit
smeeken om liefde, terwijl sentimentaliteit de liefde uitdrijft en het vervult met valsch
gevoel, dat ellendig maakt en het leven bederft.
- En wie zegt me, dat dat andere... terugkomt, als je hebt losgelaten, wat jij
sentimentaliteit noemt?

Onze Eeuw. Jaargang 8

206
- Ik, C h a r l o t t e , ik - en jij ook, jij ook! Misschien nu niet dadelijk, maar als ik
morgen weg ben - en we geduldig wachten, zeg jij het ook, en oneindig zekerder én
mooier, glimlachte hij: - dan je stakkerige B a r t h o l d !
Met een zucht stond ze op, en haar groote, grijze oogen groetten de zijne als uit
de verte, toen ze hem de hand gaf en heenging.
Hij moest zich dwingen haar niet te overrompelen en in de armen te sluiten, om
haar toe te fluisteren dat hij alles wilde verwerpen, ziel en zaligheid, als hij haar
slechts mocht behouden, zóó, of hoe ze ook wilde zijn. Met een zucht hoorde hij de
deur in het slot vallen. Goddank, hij had hun liefde niet beleedigd!
Hij trad weer voor het raam, en toen, haar moede, grijze oogen voor zich ziende,
voelde hij zilte tranen bitter in den mond.
Eindelijk, als in een droom, ging hij naar den tuin, haar zoekende die hij niet dorst
te vinden.
Een tijdje later bevreemdde het hem, hoe natuurlijk ze het in het badhotel vonden
zijn rekening te kwitteeren, omdat hij morgenvroeg met de ochtendboot terugging.
En weer veel later zichzelf in de hall vindende, bracht de verbazing over die
aristieke omgeving hem tot bezinning.
Zat hij hier niet als een jood, die een bod kwam doen op de koperen kattenkoppen,
of als een kruidenier die zich kwam aanbevelen in de gunst en klandizie?
Was hij gek geweest dien zaligen B a r t h o l d , die vrij van taak, positie, overtuiging
alleen genoot van zon en zee, van vrijheid en vreugde, hem uit haar oogen mild
toegestroomd, te ontnuchteren, te ontgoochelen?
Maar neen, hém was dat onmogelijk geweest. Zij had het gedaan, zij, die nu doodop
in haar kamer zat, o, hij voelde het aan zijn lichaam, o zoo doodmoede na die
opwinding.
Ja, zij; de dappere, eerlijke, ware. Haar liefde die klaarheid eischte, en innigheid.
Neen, zijn liefde had het niet gedurfd - de hare wel.
Ja, nu had de schok haar pijn gedaan en kòn die
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wonde nog genezen, hoe innnig, hoe sterk, onverbreekbaar werd dan hun samenleven.
Ja, hij had haar Flieland en de sentimentaliteit afgenomen. Wreed? Plomp?
Misschien wel! O, dat liggen op de pijnbank onder haar voorlezing. Toch goed. Wat
zou zij hier? In deze Flielandsche eenzaamheid, waar ieder z'n staatsbaantje, en dito
pensioen had, waar zelfs geen arme was om goed te doen? Hier, waar J e a n
J a c q u e s A l l a h en M a l t h u s zijn profeet was? Waar zij in haar reinheid zich
alleen aan de zeezwaluwtjes had kunnen geven! En hoe oneindig veel meer had ze!
Dat gejammer over het laatste zeezwaluwtje was een openbaring geweest van
ongemeen schrijftalent. Zij vreesde natuurlijk dat te verliezen als ze die
sentimentaliteit opgaf - maar neen, dat zou juist de vuurproef zijn, waardoor het
gelouterd werd. Had zij maar eenmaal de ware liefde tot het leven, en den breeden
greep, dan zou haar talent zich veel vrijmoediger ontplooien, en mevrouw L a u r e n s e
kon onze eerste romancière worden. Hoewel, als ze bleef vreezen.... ze heusch dacht
die centrale leegheid niet te mogen loslaten... door haar zoolang alleen te laten tobben
had hij haar zoo moede gemaakt.... als haar liefde eens werkelijk gestorven was..
hoewel dat niet kon.... ja, en toch.... hij....
Een blank handje opende de gangportière, en daar stond zij bleek, slank in 't zwart
satinet, de oude kant om den hals, precies zooals ze hem had afgehaald.
Hij sprong op, maar bleef bedremmeld voor haar staan. Waarom waren die groote,
grijze oogen zoo diep-vorschend op hem gericht? Wat zochten die standbeeldoogen
in het diepst van zijn ziel? Verweten of smeekten ze? Verlegen zocht hij, hoe haar
iets goeds te doen - en bemerkte tot zijn verbazing dat z'n onmacht daartoe, z'n
bedremmeld zwijgen haar werkelijk goed deed. Want haar oogen werden rustiger,
als hadden ze in hem gevonden, gezien - hij wist zelf niet wàt.
En ze stonden nog in zalige bedremmeldheid, als beiden zwijgend in elkaar
ongekende landen aanschouwend, toen zij werd gewaarschuwd dat het eten was
opgediend.
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Op zijn vragenden blik antwoordde zij: - Natuurlijk, B a r t h o l d , in de tuinkamer.
- Voor het laatst, voor het schoonst! lachte hij haar den arm aanbiedend.
- We zullen zien, B a r t h o l d ! lachte ze, vroolijk naast hem gaande.
Het was werkelijk een triumf. Door openstaande deuren kwam over
vredig-blinkende Waddenzee gouden namiddagzon, en uit den tuin zweefden
bloemengeuren binnen.
Naast zijn couvert lag een roode roos, naast het hare twee kamillen; tusschen
tafelbloemen vonkte het uit Leiden bekende ruitjeskristal, en op het blauw-porseleinen
galaservies verschenen de gerechten die mevrouw van L e t t e l e , trots C h a r l o t t e 's
protest, altijd had laten dienen, als hij kwam eten.
En vanzelf spraken ze over haar ouders en glimlachten om de oude anekdoten, die
geur van heilige herinnering om hen spreidden.
Soms echter stokte haar vroolijkheid, en staarde ze ontzet naar iets vreemds, iets
moeielijks - naar iets dat echter moest, móést!
Dan zweeg hij, keek schuldig als een geslagen hond, doch, daarop
uitbundig-dankbaar als ze weer in het gesprek kwam, begon hij zacht aan een nieuwe
herinnering.
Maar, o, wat werd ze moede, en hoe blonken de grijze oogen weemoedig-berustend
in haar bleek gelaat. Na den eten wilde ze wandelen door den tuin, waar hij zijn
feestsigaar moest rooken, maar hij wist haar naar de study te praten, onder
voorwendsel zelf nog het dorp eens te willen zien bij licht.
Doch als een blinde liep hij onder de olmenschaduw op en neer, glimlachend tegen
wonder-glanzende gedachten. Ja, ze had gelijk: er was niets mooier dan wat je voor
het laatst zag; natuurlijk afscheidslicht is het mooiste licht - natuurlijk, slechts wien
weerzien wacht - anders wordt het 't allerwreedste.
Door het zich branden aan z'n sigarenstompje schrok hij wakker uit zijn
zelfverzekeringen. Al zoo laat? Dan
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direct theedrinken, want de avond mocht voor haar niet gerekt worden.
In de huiskamer, waar door groene lampenkap zacht licht waasde over de
dierbaar-oude mahonie meubelen, zat zij naast de theetafel. In haar lage stoeltje
rechtop, bleef ze voor zich staren, moede en bleek, de grijze oogen groot opgeslagen,
als groetten die iets, dat tot haar onuitsprekelijke bevreemding voorgoed voorbijging.
Zijn zelfverzekerdheid begaf hem en twijfel, of hij wel recht had haar stille
eenzaamheid hier te verstoren, maakte hem klein. Toch kon hij onmogelijk zich
verwijderen - hij moest bij haar blijven, zoo mogelijk troosten, weergeven wat hij
haar rauwelings had afgenomen... Maar hoe? Als vriendenkritiek hem eens bewees,
overtuigde dat hij zijn levenswerk had gebouwd op innig-valschen grondslag! Zou
hij zich niet doodelijk beleedigd voelen? Hij den vriendenraad aanvaarden: zijn
welversierd levenshuis afbreken en met de materialen een nieuw bouwen op beter
fundament? Neen, niets kon troosten over de vergeefschheid van onzen arbeid, niets!
Hoe had hij dan gedurfd haar schoonen droom te verstoren? Wist hij dan zoo zeker
dat waarheid, werkelijkheid schooner was dan haar fantastisch gedroom? En niet
slechts gradueel schooner, maar essentieel; als richting naar ware, tegenover richting
naar valsche schoonheid? Ja, dat wist hij zeker als zijn liefde. .. maar, o, o, zijn arme
C h a r l o t t e , die hij nu zoo laat afnam, wat hij haar zoo lang had gelaten! Toch niet
te laat?
Schuw, deemoedig aanschouwde hij hare roerloosheid. Eindelijk dwaalde hij naar
v a n L e t t e l e 's boekenkast, stond hulpeloos voor nieuwe literatuur die de oudere
brutaal had verdrongen - de blauwe van Lennepjes heelemaal weg, en Thackeray in
een hoekje! - en eindigde met P i e r s o n 's Dagboek van Willem de Clercq er uit te
nemen.
En ongevraagd, als vergeving-behoevende stoutheid, begon hij hier en daar voor
te lezen, al meer en meer onder de bekoring van dien telkens gebroken en telkens
weer zich oprichtenden dichtergeest.
Dat bracht ruimte, losheid in de te gespannen sfeer.
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Wel bleven zijn oogen, de letters volgende, toch altijd de hare zien, hem verwijtend,
vragend aanstarende; wel benauwde hem telkens de angst dat hij haar ging verliezen,
juist als vreugd hem doorjubelde dat hij haar gewonnen had - maar daar tusschendoor
gaf het boek ruimte, atmosfeer. Want, hoewel het vreemd, wreed scheen - er bleken,
naast hun liefde, ook nog andere dingen te bestaan, en zelfs betrekkelijk-belangrijke,
als waarvan dit boek vertelde.
Heel voorzichtig, als een herstellende zieke, kwam zij ook terug tot het leven.
Blijkbaar had ze niets vernomen van de boekbeweringen, enkel geluisterd naar zijn
stem, zijn niet-eens mooie stem, toch geluisterd als om weer te wennen 't zij aan
luisteren, 't zij aan zijn stem. En dit scheen haar rust te geven. Het moede en toch
pijnlijkstrakke versmolt, en toen ze voor het laatst de thee opschonk, zag hij in haar
aandachtige beweging de wondere gratie weergekeerd, die onvergelijkbare schoonheid
eener lieve vrouw. Zou ze zelve den troost gevonden hebben met het materiaal van
het ineengestorte levenshuis het eigenlijke te gaan bouwen? Zou zij werkelijk?....
En daar kwam door de stille dorpstraat een stem uit de verte, al luider....
Luisterend keek hij op, en het boek sluitend lachte hij: - ‘Ja, lieve menschen, we
hebben hier nog een heuschen omroeper, die ook elken avond door heel het dorp
roept: de klok heeft tien! Tien heeft de klok! waarop alle zoete menschen naar bed
gaan en heerlijk slapen.’
Ze probeerde hem toe te lachen, maar het lukte niet.
Dreunend gestap op straat weerklonk en plots kwam luidruchtig, als binnen de
stille kamer, een zware mannenstem: - ‘Tien heeft de klok! De klok heeft tien!’
- Zei ik het niet? triumfeerde hij.
- Wat een geheugen, B a r t h o l d , wat 'n geheugen!
- Licht dat de wetenschap me ééne vaardigheid aanbracht!
- Wat ben je nu bescheiden!
Haar stem klonk spijtig, en tevergeefs zocht hij een antwoord.
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In de stilte kwam nog eens, grommender, de stem van den omroeper: - ‘De klok heeft
tien! Tien heeft de klok!’
Als een verlossing uit benauwende verlegenheid greep hij dat roepen aan, en zei
opstaande: - Hoor! ‘Tien heeft de klok! waarop alle zoete menschen naar bed gaan
en heerlijk slapen.’ En nu ook heusch doen?!
- Met dat laatste bedoel je natuurlijk dat literatuur niet meent wat ze zegt, zoo-maar
wat liegt, mits het mooi klinkt?
Verschrikt ging hij weer zitten.
Maar er kwam geen verder verwijt. In roerloosheid verzonken bleven ze beiden
voor zich staren.
En toen een weldoende stilte de atmosfeer weer rustig had gemaakt, stond hij op
en zette het boek in de kast.
Zich omkeerend zag hij haar staan, in aureool van lampenschijn.
Ze trad op hem toe en zei met haar innigste stem: - Nu, dag B a r t h o l d ; en dank
voor je komst.
Hij hield haar handje in de zijne en stamelde: - Hartelijk dank, C h a r l o t t e , voor
je heerlijke dagen. En..
Doch zij wendde het hoofd - en hij ging, ging heen, voelend niet te mogen blijven.
In droom liep hij langzaam onder fluweelen boomenschaduw het uitgestorven
dorp door, keerde terug, zag daarop dat ook het De Ruyter-huis het licht had gedoofd,
en ging het hotel binnen, dadelijk naar zijne kamers.
In de deur zijner zitkamer bleef hij verschrikt staan. Hoe doodsch viel koel-spottend
maanlicht door de gesloten ramen, anders wijd-open om zon en zeegeruisch en
labberkoeltje binnen te noodigen. O ja, gewoonlijk kwam hij hier niet meer, ging
direct slapen - vanavond om háár zoo vroeg weggegaan. Hij sloot de deur, zette zich
voor het raam en zocht haar huis.
Hij huiverde tegen het koude licht en de meedoogenloos-scherpe schaduwen. Hoe
onbewegelijk alles, als in doodsverstarring! Slechts een zilveren maan, statig zeilend
door zwarte en dan doorschijnende wolkjes op grauwen, gesternden hemel, deed
loom schroeflijnige stralen wiebelen
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op ebbende zee, in eentonig, zelfgenoegzaam spel. Hoe onheilspellend die schaduwen!
En dubbel-somber, als eeuwige duisternis, in zichzelf gekeerd, het hoogdakige De
R u y t e r h u i s , enkel zwart tegen pijnlijk-witte study en de spookachtig-hooge
vlaggestok. Zou het in haar ook zoo donker zijn? Hoe had hij haar lief - en hoe deed
hij haar lijden...
Tranen drupten hem op de handen... en zoo bleef hij onbeweeglijk aan haar denken.
En als een licht ging voor hem op, hoe ook hij geleden had - en nog leed. Hij knikte
dat het zoo goed was. Liefde deed lijden - een lijden beter dan juichend genot, omdat
een zoo acute pijn over haar gemis een belofte van haar vervulling postuleerde. Dat
zij hun beider verschil in schoonheids- en levenswaardeering geen oogenblik hadden
weggedoezeld met dat koele ‘over smaak valt niet te twisten,’ doch dit direct hadden
gevoeld als dreigende, onherroepelijke breuk, bewees, hoe zij zich innerlijk en
uiteindelijk één wisten en hun tijdelijk uiteengaan berouwden. En hun innige droefheid
daarover, het was immers de indirecte verzekering dat hun diepe smart enkel een
donkere doorgang naar vreugde zou blijken. Hoe reëel hadden ze beiden hun leed
gevoeld, heelemaal niet ‘mooi,’ heelemaal niet materiaal voor een sentimenteele
‘opmooiing’ van hun vervelend leven, maar als gruwelijke verstoring van hun vreugde,
van hun heerlijk samenleven. Ach, ach, hoe wreed moest háár dit einde zijn der
feestelijke vacantiedagen! Hoe ontgoocheld zat zij nu ook - hij wist dit
onweersprekelijk! - nu ook te staren in dezen maannacht, zichzelve verzekerend dat
zijn liefde dood was als dit koude licht! Neen, toch in haar geweten zich bewust dat
hun liefde leefde en zou leven, als morgen dit nu-doode land. Maar de wetenschap
dat de morgen licht bracht, nam de duisternis van den nacht niet weg. Integendeel
deed ze loodzwaar wegen op de ziel, wreed als onverzettelijk leed. Neen, dat de
liefde door de negatie heen moest naar inniger liefde, gelijk de avond door den nacht
naar den morgen, neen, die wetenschap van het onvermijdelijke leed bleef een bittere
troost. En toch troost. ‘Des avonds overnacht het
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geween, maar des morgens is er gejuich.’ Het weenen de voorwaarde voor het juichen
- ja, de dure prijs maar ook de zekere verwerving van stoere, mannelijke liefde, van
liefde zoo kloek als de hare. Want vreemd; haar liefde was krachtig, mannelijk, tegen
de zijne week, vrouwelijk. Zeker, als vrouw, zoo vrouwelijk als er geene bestond,
liet zij hem het initiatief, maar hij was zich altijd bewust dat initiatief van haar te
ontvangen. Zeker, hij zou wederkomen, hij zou met geweld, vreemd, heerlijk geweld
haar dwingen tot de erkentenis hunner almachtige liefde, maar de durf, de kracht tot
dat geweld zou hij uit haar weerloosheid nemen. Wonder, zalig wonder der liefde!
Wreed, wreed, liefdegemis, dat niets dan smadelijk, hulpeloos kon wachten! O
marteling van het wachten, tarting van het nog-niet mògen dwingen! En o, in haar
die marteling nog zooveel pijnlijker, als haar liefde sterker was!
Zuchtend stond hij op, en dwaalde door duldelooze eenzaamheden z'n slaapkamer
binnen. Door de open balkondeuren kwam vredig, als zwaar geädem van den nacht,
ver, rustigmakend zeegeruisch, en hel-lichte duinen weerkaatsten 'n luttelen schemer
in de kamer.
Hij zette zich in de open deuren en werd rustig onder het sussende
Noordzeegeruisch. Van beneden klaagde een vroolijk volksdansje op droeve, zeurende
harmonica; twee vleermuizen fladderden op de wijs van het oneindig- herhaalde
dansliedje af en aan, als neurieden ze meê; een kat klauterde fluweelig het naaste
dak op en wandelde deftig over de vorst op de maat van het zeurig-neuriënde dansje;
en hel-lichte duinen lagen kalm onder grauw-zilveren, gestarnden hemel.
Het zien en hooren legde zijn vragen ter ruste, en hij glimlachte als 'n bedroefd
kind om een grapje. Hun liefde en leed, moede van strijd, sluimerden in het diepst
zijner ziel vroom in, en over hen waakte zijn verwachting dat eens een blijde morgen
zou dagen. En zoo vaag en ongemotiveerd deze verwachting was, even vast en
verzekerd bleef ze, als een axioma. Het deed hem goed dat axioma diep in zich te
weten als levensbasis - en ook dat het
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heiligschennis werd, te gaan morrelen aan dezen levenswortel. Hij moest wachten
op groei, stille zijn en niets doen - dat was kracht, dat C h a r l o t t e helpen.
En dus keek hij weer naar de op de vorst wandelende kat, naar de stil-verlichte
duinen; luisterde naar het sussend zeegeruisch, en voelde zich wegzinken in vrede...
Vaag zag hij toekomstbeelden: dat zij de vacantie toch in C h a r l o t t e 's huis hier
konden doorbrengen - dat C h a r l o t t e toch ook winst zou maken uit haar verlies doch hij schoof ze weg! Neen, niet vooruitgrijpen: niets doen was 't beste werk;
afwachten en stille zijn - en ondertusschen kijken naar die muzikale kat en
naief-dansende vleermuizen, en luisteren naar de zee, die groote, onrustige en toch
zoo sussende zee...
Met uitdagende oogen en guitigen trek om den mond trad ze in de hall. Jawel, ze
kwam, in dit hoekje ongezien, hem goedendag zeggen, en alles behoefde in dit
koel-nuchtere licht van dezen drenzerigen morgen haar niet zoo wijs-verwijtend aan
te zien. Ze wist heel goed dat ze iets onbehoorlijks deed, natuurlijk, onbehoorlijk
tegen haar-zelve. Zeker, als ze, na doorwaakten nacht en hazenslaapje tegen den
morgen, met het eerste licht ontwaakte zoo helder van hoofd en luchtig van leden,
als kon ze den nieuwen dag indansen, wist ze heel goed niet te mogen toegeven aan
die verraderlijke opgewektheid, die zich later op den dag zou wreken in doodelijke
neerslachtigheid. Natuurlijk, ze had het licht moeten buitensluiten, zoet weer moeten
inslapen en heel laat moeten opstaan, om dan vermoeid voetje voor voetje den
moeilijken dag door te kruipen. Natuurlijk was dat haar plicht geweest; ja, maar
‘plicht is dood als liefde lacht’, dat - had ze 't niet ergens gelezen? - dat zong haar
ziel, dat zou ze in praktijk brengen, al moest ze morgen, een week misschien, boeten
voor dezen verzuimden plicht. Nu, genieten van de vreugde, duizendvoud genieten,
juist omdat ze die duur zou betalen. Neen, niet te duur! Herdenken, herleven den
strijd, de overwinning. O haar wanhoop, dat hij de oude B a r t h o l d
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was gebleven, de onverzettelijke, geïncarneerde rechtsnormzelf; o haar weenende
woede dat ze al die jaren gezocht en ook bereikt had, wat hij, nu nog rustiger dan
vroeger, minderwaardig noemde - en daarop die vreugde bij de gewaarwording dat
zijn liefde haar wanhoop en woede overmocht, rustig stand hield onder de snerpendste
verwijten! O die zaligheid te ervaren dat hij haar overwon, werkelijk was de machtige,
de man. Natuurlijk, ze bleef lachen om zijn kunsttheorieën; een idealen maatstaf aan
te leggen scheen de beminnelijke onvolmaaktheid te zijn van iederen man! - Doch
wat was bij dezen lach de zalige zekerheid dat zijn liefde bleek de hoogste kunst-zelve,
het reëele levenspoëem-zelf! O, die blijdschap toen ze had kunnen, had mogen bukken
voor de hoogheid zijner liefde, eindelijk zich had geweten enkel vrouw! Toen ze
gezien had naast de eigenzinnige, het bedorven kindje C h a r l o t t e , de eigenlijke,
goedwillige, lieve C h a r l o t t e , die wandelde, niet naast den ouden, vormelijken,
soms bespottelijken, maar naast den nieuwen B a r t h o l d , zeer te vereeren om zijn
zachte kracht!
Zie, de schipper en de knecht van den ‘motorr’ gingen reeds voorbij - nu moest
hij direct uit het hotel komen. Vond ze het aardig dat hij met de ‘motorr’ terugmoest,
of vond ze het nu ook griezelig, als hij? Ze wist het nu heusch niet - en vond dit
niet-weten oneindig prettiger dan haar vroeger wel-weten. En zoo scheen alles
veranderd, betooverd. Zoo'n druilmorgen anders zoo droevig, zeurig, drenzerig - nu
frisch, opwekkend weer...
Ah, daar was hij. Jawel, kijken hier naar het huis, en natuurlijk geen haast, geen
haast! Hotelhouder kwam zelfs wijzen dat hij den anderen kant op moest!! Maar dat
werd te gek. Zou zij..?
Ze sprong op - doch bleef dan hoofdschuddend staan. Zóó gekleed, neen, ging
niet; en och: dat staan afscheid nemen bij een die weg wil en niet kan, werd de
onnoodigste aller zelfkwellingen! Och wat - die kleeding was gauw te verhelpen;
dan met hem op de pier wandelen; zalig, hoe langer, hoe liever! Neen, ze mocht niet,
mòcht
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niet! Nu tot hem gaan, vóór de onvermijdelijke reactie van gisteren doorgemaakt te
hebben, zou ontwijfelbaar de moeizaam verworven zekerheid in de waagschaal
stellen, misschien haar voorgoed rampzalig maken. Neen, haar geduldig kunnen
wachten moest bewijzen dat dit geen opwinding, maar echt werk was...
Kijk, nu ging hij dan! O wee, daar kwam de meid hem wat nadragen. Vergeten?
Ah, z'n... z'n pet! Haha, kéék hij niet met angst, met zelfbeschuldiging hier naar huis?
De goeiert, zich verwijten haar cadeau vergeten te hebben!! Zou ze niet even zeggen
dat die natuurlijk hier bleef, dat hij daar toch niet mee door Leiden kon loopen? Maar
o wee, daar ging hij al, weer behoorlijk in de flambard, reistasch en parapluie braaf
ter hand, demi fatsoenlijk over den arm - en de witte pet in de hand, de witte pet in
de hand! O wee, daarmede als met een triumfteeken Leiden binnenstappen? Neen
dat werd...
Ze vloog naar het raam, spiedde, spiedde... maar hij was al weg! Al weg, en zóó
kon ze hem niet na...
Ze ijlde de hall door, de tuinkamer binnen. Hoe dwaas van haar, lachte ze, ze wist
toch ook wel dat je uit de tuinkamer de pier niet kondt zien! En dus ijlde ze terug,
sloeg een langen mantel over haar ochtendkleed en snelde den tuin in.
Grauw weer, wat norsch-nukkig, als was de dag met het verkeerde been uit bed
gestapt. Er woei een wispelturig, nat windje en er ging een klein, humeurig zeetje.
Ze vond het nu toch bepaald griezelig voor hem, dat overstappen op de Flieree...
Het was ook flauw geweest hem zóó te hebben laten gaan - weer eigenwijs, misschien
aan den goeden kant, toch eigenwijs. Maar, nu te laat! O, kon ze hem niet wat goeds
doen? Iets; wat dan ook! Zoekend stapte ze den tuin op en neer, dwaalde onwillekeurig
de study binnen. En zie, zie, daar wenkte plots en gebiedend, wat ze zou kunnen
doen - het manuscript, gisteren in wanhoop daar zoo laten liggen. Ze aarzelde,
schoorvoette, maar moest naderen. Met bevende handen nam ze het, bekeek het
roomblanke papier met rood koord lang, als

Onze Eeuw. Jaargang 8

217
een oude langbekende lievigheid, scheurde, de lippen bevend, het langzaam door,
scheurde het nog eens, nog eens, en snelde ermee naar buiten, door het tuinpoortje
het Zuiderzeedijkje op....
Dadelijk zag ze dat de motor juist wegvoer, de lichte boot hel tegen grauwe lucht.
Doch als geroepen tot een taak, ging ze naar den dijkrand, al starend naar de boot,
scheurde het papier nog eens en liet de stukken wegwaaien. Even een wild gedwarrel
als van groote sneeuwvlokken op de looden lucht, en dan waren de tegen het dijkje
slaande golven der vloedende zee bedekt met wiegende, witte papiertjes....
Met tranen in de oogen keek ze toe, als kon ze die naspringen, redden, terugkrijgen.
- Doch voelde dan plots een blijdschap dat ze dit had gedaan, had kúnnen doen. Ja,
nu had ze hem toch iets goeds gedaan, iets heel goeds! Nu zou ze hem ook heel goed
kunnen groeten! Nog?... Ja!... Maar hoe?
IJlings haastte ze zich terug den tuin in, zocht vlug aan den sleutelring, den sleutel
van het vlaggenkastje, vond dien, opende het gejaagd, ontrolde, en heesch de vlag,
hoog, hoog aan den vlaggestok.
Daarboven woei een straffer windje, want zie, dadelijk ontplooide zich de vlag
met lustig gewapper.
Zoodra ze op de grauwe lucht het rood, wit, blauw zag wapperen, lachte er een
vroolijke zon uit haar groote, grijze oogen. Dit zou hij begrijpen, dit zou B a r t h o l d
L a u r e n s e begrijpen!
Blijde vierde ze met lenige vlugheid de lijn, waarop de vlag inelkaar slapte en
langs den vlaggestok neergleed, heesch ze toen opnieuw ten saluut, en nog eens, en
stond zoo lang met uitdagende, vroolijke, dankbare oogen te zien naar de frissche
kleuren wapperend op de grauwe, grijze lucht - want dit zou haar B a r t h o l d zien
en begrijpen!
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Uit de folklore van Rome
Door Dr. J.A.F. Orbaan.
II.
De verzamelaar van onze dagen, verliefd in ‘cose Romane’, vooral folklore van
Rome, heeft voorgangers tot zeer ver terug in de middeleeuwen, waar de naglans
van het Romeinsche keizerrijk nog licht door de ‘Rerum Italicarum scriptores.’ Heel
wat minder modern dan de romaneske volksdichter die bij oudjes achter het spinnewiel
- geen beeldspraak! - de sagen en legenden ging opteekenen, zijn het de naamlooze
schrijvers der ‘Mirabilia Urbis’, de cartografen, die de stad teekenden in meer of
minder stumperige nabootsingen van het schema van den plattegrond van Jeruzalem,
beeldende kunstenaars, die een waarloos stuk folklore vastlegden in het marmer van
een basrelief of bonden aan den muur in de natte kalk voor een affresco. Van hen
zouden de vorm- en plaatsnijders het nog overnemen, vòòr het humanisme al te veel
koel verstand in de beschouwing van den verleden tijd bracht.
Ik neem hier maar als voorbeeld een middeleeuwsche kaart van Rome. Bovenaan
een stuk van een vierkant van muren, deftig erbij: ‘Theatrum gladiatorum’ en als een
volks-commentaar onder dezen titel van den Circus Maxentius: ‘Theatro dove batagle
mortali faceano’. Bij Santa
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Maria in Trastevere de legende: ‘unde oleum fluxit usque Tiberim in nocte nativitatis
domini’. De toren van Nero heet hier ‘mensa Neronis’. De middeleeuwen kenden
echter een en anderen toren aan den keizer van onuitwisbare gedachtenis toe.
Huiveringwekkend staat hij daar dicht aan den Tiber geteekend: ‘Turris ubi umbra
Neronis diu mansitavit.’
Deze stalen van de middeleeuwsche folklore van Rome komen voor op een kaart,
die overigens eenen getrouwen opstand van de voornaamste bouwwerken van de
stad wil geven.
Tegenover dergelijke levendige, dadelijk in het oog springende Romeinsche
antiquiteiten maakt hetgeen wij uit de oudste middeleeuwsche beschrijvingen van
Rome kunnen halen, voor zijn folklore een poover figuur. Dat Curiosum Urbis en
het de Regionibus ze zijn dierbaar aan de archeologen en de geschiedschrijvers, voor
een lijst van zeer stellige feiten van de topographie der stad. Doch de folklore lag
zoo dicht bij den keizertijd, toen de antieke wijkindeeling nog vast stond en alles
nog zijnen ouden naam had, eerst als een schuchter mos over de marmeren bekleeding
van muren. Eerst veel later mocht langs den naakten steen de volle mantel van klimop
en boven op de oude triomfbogen zelfs menige bloemhof van wilde planten groeien.
Evenmin vinden wij baat bij de oudste verzameling van opschriften, in Rome
bijeengelezen, en de oudste gids het ‘Itinerarium Einsiedlense’. Het kleine Corpus
Inscriptionum was af te schrijven van de triomfbogen, zuilvoeten, onder het
musiefwerk in den apsis van meer dan een kerk en van de sluitsteenen van de graven
der martelaren. Hoogstens een rudiment van een wordend stuk folklore, waar het
stond in de ‘bibliotheca sancti Gregorii ubi ipse dyalogorum scripsit’. In het
Itinerarium Einsiedlense kan ons alleen een cypres in de buurt van het theater van
Pompejus nieuwsgierig maken. Eenige malen staat hij daar vreemd in de vlakke
omgeving, plotseling recht opschietend, uitdagend recht, als een toren aan het verschiet
van een Hollandsch landschap: ‘cypresus.’
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Die cypres moet iets geweest zijn, waarop de pelgrims van San Lorenzo in Damaso
naar San Lorenzo in Minerva gaande, aan het Romeinsche theater met de gepaste
rilling voorbij, opmerkzaam gemaakt moeten worden. Of was het alleen de verbazing
van den Noorderling op het eerste gezicht van den massieven boomspruit, wuivend
den sprieterigen top, van een heidensch theater naar twee christenkerken? Dan zou
het hem wel bijgebleven zijn; hij moest telkens opkijken naar zijn cypres......!
B e n e d i c t u s , kanunnik van Sint Pieter, schreef tusschen de jaren 1130 en 1143
een ‘Liber politicus’, waarin eene nauwkeurige route door Rome, van den
pasgekroonden paus, is opgenomen, bekend als: ‘Ordo Romanus’. Voor de eerste
maal is hier melding gemaakt van eenen vreemden ‘arcus manus carneae’ - en op
het Forum is niet vergeten de steen waar S i m o n d e M a g i ë r viel, een van de
eerste steenen van het plaveisel van het Christelijk Forum, even beroemd in het oude
christelijke Rome, als voorheen en nu de ‘zwarte steen van het graf van R o m u l u s ’
juist in die buurt. Overigens is het in den Ordo Romanus een bescheiden rommeltje
van oudheidkunde, niet zonder profijt en luister voor de topographie van de pauselijke
residentie.
De echte bron voor de middeleeuwsche folklore van Rome zijn de Mirabilia Urbis
Romae. Reeds in de oudste classis van deze wereldberoemde beschrijving, in tal van
handschriften bekend - het oudste in de Vatikaansche bibliotheek, uit het einde van
de twaalfde eeuw - vinden wij eenen cyclus van uitgewerkte legenden. Tusschen de
geregelde opsomming van het aantal torens op de muren van Rome, bogen, heuvels,
paleizen, theaters, catacomben staan de verhalen met zooveel zekerheid gesteld, dat
men er zich eerst ìn moet lezen om te merken: hier wordt ons eene legende opgedischt.
Voor den schrijver der Mirabilia was het niet meer dan natuurlijk, wat hij onder
‘Palatia’ aanteekent van R o m u l u s , die zijn eigen beeld in goud plaatste, zeggende
dat het eerst zou vallen, wanneer een maagd zou baren; en nog minder ongewoon,
dat het
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gebeurde. Het verhaal van ‘Domine quo vadis’ wordt alleen terloops, als eene bekende
geschiedenis, welke alleen dient aangestipt, opgenomen. Hij verwijlt langer bij het
droomgezicht van keizer O c t a v i a n u s . De middeleeuwsche schrijvers, vooral zij
die uit de onmiddellijke nabijheid de overblijfselen der Romeinsche grootheid kenden,
werken met voorliefde het thema van den overgang van Heidendom tot Christenheid
uit. Het ‘ceci tuerà cela’ is voltrokken. Het Liber pontificalis heeft de Annalen van
Tacitus en wat veel meer zei, de kerkvaders hebben de Romeinsche wijsgeeren
vervangen. Maar die geweldige Götterdämmerung van den Olympus kon niet zonder
wonderen, indrukwekkend als de trompetstooten van den oordeelsdag, gebeurd zijn.
De Middeleeuwers hebben voor zulk een vraag een antwoord gereed, dat ons, als
telkens wanneer wij de innerlijke roerselen van het zieleleven van die tijden gadeslaan,
verrast, als de uitlegging van een kind, dat zich schrander denkt. Niet door eenen
toornenden J u p i t e r van de nieuwe leer werden de keizers bedwongen, de tempels
geslecht om in eenen anderen eeredienst te verrijzen, maar bij het verschijnen van
de koningin dier nieuwe dynastie, dragend heel gewoon haar kind op den arm. Dit
was het mirakel, dat van de moederliefde en den moedertrots, bestendigd in de hooge
ceremonie van de prophetische verschijning voor de machtigen, zich God denkenden
der aarde.
De Mirabilia vertellen het met korte, zekere trekken: de vereering van de senatoren
voor den keizer, van zulk, een schoonheid dat niemand hem in de oogen kon zien,
wien alles voorspoedig ging, dat er wel godlijkheid in hem moest zijn. Zij willen
hem vereeren. Hij vraagt verwijl, roept de Sibylle van Tivoli. Ook zij wacht, drie
dagen. Een herhaald uitstel dat aan de uitspraak van de zieneres meer gezag schijnt
te geven. Dan het voorspeld visioen. De moedermaagd verschijnend met haar kind
op een altaar in den hemel. De Ara Coeli, weldra een kerk, waar de kamer zich bevond
van het visioen van Octavianus.
De legende moet in eene gebrekkige voorstelling in
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een relief onder het tegenwoordige hoofdaltaar van S. Maria in Ara coeli verhaald
en in de antiphonie, die dagelijks in de Capella del Presepio gezongen wordt, bewaard
zijn. De wonderbaarlijke verschijning van het kind Jezus blijft in de gedachtenis in
deze kerk van den Santo Bambino, van het meest bewonderde Presepio en van de
bekende kindersproken.
De Santo Bambino is een pop, van een 60 c.M. lengte, gesneden in de XVI eeuw
uit hout van den Olijfberg bij Jeruzalem, prachtig opgetuigd met zijde en
edelgesteenten. In de week voor Kerstmis arrangeert men in Araceli het ‘meest
bewonderde Presepio van Rome.’ De aanbidding der herders in levensgroote figuren,
tooneelmatig belicht, om de krib (presepe) met den echten Santo Bambino erin. Een
dichte menigte staart elk jaar de vertooning aan. Boven het geroezemoes uit klinkt
de schelle maar eentonige stem van een of anderen bambino, aan de andere zijde van
het hoofdschip, bezig met wat men vergoelijkend zijn preek blieft te noemen. Meestal
zijn het uit het hoofd geleerde tirades of gedichtjes. Het kind rammelt ze op een dreun
af. Dat is nu eenmaal de Italiaansche manier van voordragen. Wanneer menschen
iets voorlezen gaat het altijd met éen stemhoogte en in een vast draf-tempo.
De gebaren zijn er ook bij aangeleerd. De oogen draaien op gegeven oogenblikken
hemelwaarts. De heele vertooning is onnatuurlijk en kan alleen de naaste familie van
den kleuter in vervoering brengen. De kinderen komen eerst weer tot hun recht buiten,
waar de hooge trap van de kerk vol mysterie-spel in - suikeren - speelgoed staat, een
veel echter verblijding dan de opgedrongen vervoering van de geheimenissen van
den Kerstnacht.
De pop Santo Bambino genoot de algemeene vereering en heeft nog een groote
schaar fetichisten, in ernstige ziektegevallen. De geneesheeren van Rome, vooral zij
die in de oude, voorname families komen, weten van het blind geloof aan allerhande
bovennatuurlijke panaceën mee te spreken. Een verloskundige vertelde mij, dat hij
in de kraamkamer van eene prinses niet minder dan vijftig amuletten,
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gezegende planten, die het critieke oogenblik zouden voorspellen, relieken en andere
ter zake dienstige voorwerpen had aangetroffen. Dat was alleen maar hulp. De Santo
Bambino komt echter te pas, als de geneesheer de hoop begint op te geven. De pop
wordt met een rijtuig gehaald en bij den zieke in bed gelegd, en aarzelt niet volkomen
genezing te brengen. Het volk van Rome verhaalt, dat eens eene dame zoo dol op
den Bambino geworden was, dat zij hem liet namaken, den echten bambino thuis
hield en den nagemaakten aan de Franciskaner-monniken in het klooster van Araceli
terugstuurde. De monniken namen hem voor den echten aan. Maar: ‘'s middernachts
toen zij rustig lagen te slapen, daar hooren ze ‘tik tak’ aan de deur van de kerk, zoo
hard dat zij er allen van wakker werden, allen tegelijk en meteen hoorden zij al de
klokken van Rome luiden, alsof het een feestdag was. Wie zou 't zijn? Ze gaan kijken
en daar was me?... de Santo Bambino, die het nachts niet had kunnen uithouden
buitenshuis, en er van door was gegaan...’
Het geval, van het stelen van relieken, of wonderdadige voorwerpen, is volstrekt
niet vreemd. Onlangs in het Napelsche heeft men daarvan een merkwaardig voorbeeld
gezien. In de kerk van een dorp bezat men een fleschje met bloed van eenen heilige,
wel niet wonderbaarlijk als dat van den heiligen Januarius - hetwelk aan het koken
raakt - maar toch zeer werkdadig. Op een kwaden dag merkt men dat de ampolla
met den glinsterenden reliekhouder gestolen zijn. De dieven zouden gedacht hebben,
dat het omhulsel van echt goud gezet met echte edelgesteenten was en dan leelijk
bedrogen uitkomen, want het was niet echt of niet meer echt. De parochie voelde
zich ongelukkig over het verlies en in groote bezorgdheid voor de gevolgen, die na
den roof van het gebotteld palladium niet konden uitblijven. Toen er allerhande
ongeval, misoogst, ziekte kwam, raakten ze in wanhoop. De oorzaak moest bekend
gemaakt, in de verwachting dat de dieven het materieel-waardeloos roofgoed zouden
terugsturen. Eindelijk nam men de politie te Napels in den arm. Na lang zoeken vond
zij het fleschje
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met het mirakaleuse bloed, in het binnenvertrek van een camorrist,1) onder den
keurigen blauwen mantel van een Mariabeeld, in den schijn van devotie-kaarsen. De
camorrist had den heilige, tenminste zijn bloed, gerequestreerd, om beslag te leggen
op zijn zege bij allerhande duistere ondernemingen!
In de naaste omgeving van Aracoeli, ook op den Kapitolijnschen heuvel prijkt op
zijn voetstuk, door M i c h e l A n g e l o gemaakt uit een blok travertijn dat hij
daarvoor uit het Forum van Trajanus gehaald had, het ruiterstandbeeld van M a r c u s
A u r e l i u s . Voor de folklore van Rome is het nog een voornaam ding, een van de
‘cose fatali’, noodlots-dingen der eeuwige stad. Het groenige brons vertoont nog
sporen van verguldsel. Eene hallucinatie, die al over eene eerbiedwaardige reeks
geslachten voortgezet moet zijn, ziet het verguldsel zich uitbreiden. Een ware troost,
want het zou met Rome gedaan zijn wanneer alles er af was. Men heeft een flauw
vermoeden, dat, in de tegenovergestelde richting uitgelegd, een gouden tijd zal
aanbreken, zoodra het heele beeld weer verguld zal zijn. Voortgaande op die manier
verbeelden sommigen zich zelfs, dat de grondstof eigenlijk goud is, gebronsd goud,
en dat het standbeeld er zal staan, massief van goud als al het bronsgroen afgesleten
is. Diezelfden rekenen op een buitengewoon gulden toekomst voor de oude stad!
Van goud is hun eenvoud. Hoevele muntstempels zouden niet van dien ruiter gouden
rijders gemaakt hebben! Zelfs als een beeld van gewoon brons heeft het alleen aan
een toeval te danken, dat het tot in de Middeleeuwen mocht voortbestaan. Bij
vergissing nam men den heidenschen M a r c u s A u r e l i u s voor een
C o n s t a n t i n u s , den keizer van zoo groote verdiensten voor de vestiging van het
Christendom in Rome, dat de middeleeuwen zijn gewaand standbeeld in eere hielden.
Van den schilder P i e t r o d i C o r t o n a wordt verteld, dat hij, telkens als hij op
het Kapitool het standbeeld voorbij-

1) Lid van de groote Napelsche geheime club voor misdadig bedrijf.
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kwam aan het paard de vraag richtte: ‘Waarom draaf je niet? Je weet toch dat je
levend bent.’ Dat was zeer natuurlijk voor een kunstenaar van Italië in de XVIIde
eeuw, toen men ook in de schilderkunst er naar streefde beweging weer te geven.
Zijne tijdgenooten offerden, vooral waar het gemoedsbewegingen betrof, de rust aan
de beweging op. P i e t r o B e r e t t i n i v a n C o r t o n a zelf, de schilder van de
plafonds van palazzo B a r b e r i n i , die onze B l o e m a e r t in plaat zou snijden, kon
aan het paard van M a r c u s A u r e l i u s eene academische les nemen. R a f a e l en
D o n a t e l l o hadden het vòor hem gedaan. In de Middeleeuwen was het niet de
klassiek-mooie houding van het paard, maar de geste van den berijder, die de aandacht
trok. De kennis van het imperatoren-gebaar was er bij de Romeinen uit. Inmiddels
zochten zij naar eene andere interpretatie en maakten er een allerzonderlingst verhaal
van. De Mirabilia willen in den ruiter noch M a r c u s A u r e l i u s noch
C o n s t a n t i n u s zien, doch eenen eenvoudigen soldaat, die zich het monumentaal
ruiterstandbeeld verdiend had. Zij vertellen hoe een koning uit het Oosten Rome was
komen belegeren van den kant van het Lateraan. Een soldaat bood aan, den koning
gevangen te nemen; op voorwaarde dat men hem, wanneer hij in zijn voornemen
slaagde dertig-duizend sestertiën en een ruiterstandbeeld zou geven. Alleen ging hij
op de gevaarlijke onderneming uit. Het gezang van een vogel waarschuwde hem,
dat de koning op eene eenzame wandeling genaderd was. Ondanks allen tegenstand
pakte hij den souverein bij zijn kraag en bracht hem in triomf Rome binnen. Het
standbeeld stelde het oogenblik voor dat hij den ongelukkige juist op den grond had
laten vallen. De verraderlijke vogel droeg hij, de soldaat, op het hoofd, terwijl het
paard zijnen hoef op den geboeiden krijgsgevangene geplaatst hield.
Het kost ons nu moeite de attributen, die de aanleiding tot de legende waren, terug
te vinden. De figuur onder den voet van het paard is weg. Op een oude kopie in brons,
door F i l a r e t e (in 1465 op order van paus E u g e n i u s IV gemaakt) nu in het
museum te Dresden, ziet men
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werkelijk op den grond onder en voor het paard eenige stukken van eene wapenrusting
liggen. Het vergt veel goeden wil om in de lok van den krullebol van den keizer de
vorm van een vogeltje te herkennen. Wel een bewijs, dat in de Middeleeuwen de
verbeelding maar een klein zetje noodig had om gaande te raken!
Het behoeft ons volstrekt niet te verwonderen, dat met dit standbeeld o.a. ook
gesold werd door den grooten fantast en poseur, die C o l a d i R i e n z o heette en
zich volkstribuun noemde. Juist een kolfje naar zijn hand. Een echt stuk decor uit de
oudheid om te gebruiken voor eene indrukwekkende vertooning. Hij liet het paard
door middel van eene inrichting - zoo vernuftig, dat niemand haar begreep - wijn uit
de neusgaten spuiten. Deze aardigheid met het ros van den eerbiedwaardigen
‘Constantinus’ moet meer in den smaak gevallen zijn, van het volk van Rome, dan
eene andere voorstelling van denzelfden tribuun met een echte reliek uit het paleis
van C o n s t a n t i j n . Bij zijne ridderwijding nam hij een bad in de ‘kuip van
Constantijn’, waarschijnlijk een porfieren sarcofaag, en dat driest ondernemen maakte,
naar den anonymus die zoo voortreffelijk het leven van C o l a d i R i e n z o
beschreef, veel opspraak.
De geschiedenis van C o l a d i R i e n z o en van C o n s t a n t i n u s speelt in de
omgeving van Sint Jan in Lateranen, het pauselijk paleis in de middeleeuwen. Het
standbeeld was daar werkelijk geplaatst. Oude prenten toonen het daar nog rustig op
het eigen voetstuk. Waar het oorspronkelijk vandaan kwam, schijnt niet meer na te
sporen. Berichten uit de tiende eeuw deden vermoeden, dat het standbeeld zich toen
nog op het Forum bevond, maar deze opvatting heeft voor de latere critiek moeten
wijken. Het bewijs uit het ongerijmde: dat het niet mogelijk is aan te nemen, dat het
monument van het Forum naar San Giovanni in Laterano gevoerd zou kunnen zijn,
zonder dat wij er uit ook maar eèn oude kroniek kennis van droegen, lijkt nogal zwak.
Het laatst werd het standbeeld nog op die plek afge-
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beeld door een Nederlandsch, kunstenaar, onzen M a a r t e n v a n H e e m s k e r k ,
ongeveer in het jaar 1536, toen hij hier o.a. aan straatversieringen voor de inkomst
van K a r e l V meewerkte. De teekening behoort tot eene beroemde verzameling,
thans in het koninklijk museum te Berlijn, alle van zijne hand, telkens door de
archeologen geraadpleegd. Eene teekening van een ander Nederlander zou M a r c u s
A u r e l i u s het eerst op zijne nieuwe standplaats geconterfeit hebben. Ik heb namelijk
met den titel: Teekening van C o c k , eene voorstelling van het plein voor het Kapitool
gereproduceerd gevonden, maar sta er niet voor in, dat het geen vergissing is en
eigenlijk een prent is in de zaak van C o c k verschenen. Indien er ook maar eene
teekening van C o c k aan ten grondslag lag, dan hadden wij weer van een landgenoot
een kostbaar document voor de topographie van Rome. Wij weten uit de liggers van
het Antwerpsche Sint Lucasgild, dat C o c k in 1546 van zijne Italiaansche reis in
het Noorden was teruggekeerd. Tusschen de teekening van H e e m s k e r k en die
van zijnen toekomstigen uitgever zouden dan niet meer dan tien jaar tusschenruimte
liggen. In 1538 had de verhuizing van man en paard plaats. Zeker heeft C o c k e r
voor gezorgd, dat de afbeelding in een van zijne albums over Rome opgenomen
werd. Men was toentertijd bij ons wel ingelicht wat er in Rome oud en nieuw te zien
kwam.
De fantasie der middeleeuwen liet zich geheel gaan, waar zij zich wilde gaan
voorstellen, wat het Kapitool wel in de doorluchte oudheid geweest moest zijn. Geen
verbeelding leek te stout om de pracht en de beteekenis van den heuvel ook maar te
benaderen. Het zwaar accent van menige beroemde plaats uit de klassieke letterkunde
van Rome klinkt nog door in de verhalen van de middeleeuwen. Voor het middelpunt
van de wereldheerschappij was de geschiedenis van Rome in Rome toch niet geheel
vervaagd. De overdrijving moet den Romeinen van het vervallen Rome alleen een
inspannende poging geleken hebben om zich den voortijd duidelijk te maken in al
de ruïnes, die deze en de andere heuvels bedekten.
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Het denkbeeld van de centralisatie van de macht, van de onophoudelijke
waakzaamheid der wereldheerschers bleef bewaard in een verhaal, gelocaliseerd op
het Kapitool en in allerhande meer of minder opgesmukte lezingen bewaard. De
grondslag van al de verhalen is de vooronderstelling, dat de Romeinsche voorvaderen
uit den goeden ouden tijd op het Kapitool eene schrandere, zelfs bovennatuurlijke
inrichting hadden, om voortdurend op de hoogte te blijven, wat er in het gansche
imperium omging. Volgens de meest gangbare voorstellingen was het eene
verzameling standbeelden, elk voorstellende een van de provinciën en elk met een
schel in de hand. Evenals de detector bij onze draadlooze telegraphie werkte de schel,
wanneer er in de provincie iets te doen was. De legende breidde zich uit. In de
merkwaardige galerij kwamen ook de standbeelden van al de regeerende hoofden,
die goedschiks of kwaadschiks hunne kwade voornemens aan de klok hingen.
In het hof van het Conservatorenpaleis op het Kapitool vindt men nog eenige
reliefs met voorstellingen van de provincies aan Rome onderworpen. Misschien
hebben die al in de Middeleeuwen op den heuvel rondgezworven en iets aan de
vorming der legende meegeholpen. Haar oorsprong is zeker veel dieper te zoeken.
Men mag gereedelijk aannemen, dat nooit is uitgewischt de herinnering aan de
verschillende beelden van goden van overwonnen volkeren, door de Romeinen in
hun beste dagen op en om het Kapitool verzameld, niet zonder de bedoeling om de
nieuwe onderdanen van de goddelijke patronen voor goed te ontrijven. De
Middeleeuwen hielden de Romeinen voor nog slimmer dan ze waren en maakten er
het merkwaardig centraal-bureau van. De groote heksenmeester van de oudheid was
er aan te pas gekomen. Ve r g i l i u s had het vernuftig toestel met al de profetische
poppen gemaakt.
Ve r g i l i u s was den Romeinen in zijn eigen tijd te slim af. Een legende der
Middeleeuwen bewaarde het bewijs. De Piazza Magnanapoli, voor de kerk Sant
Agata dei Goti zou genoemd zijn naar een laconiek zeggen van Ve r g i l i u s , toen
de Romeinen hem gevangen wilden
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nemen. ‘Vado ad Napulum’ en hij ging ook. Het klinkt ons nog al zot en de
etymologie, dat Magnanapoli van Vado ad Napulum komt, wil er bij ons niet in.
Voor de Middeleeuwen was het zonneklaar. De naam Magnanapoli moet reeds in
de achtste eeuw bestaan hebben. De legende komt het eerst in de twaalfde eeuw voor.
Zij wordt door al de vervormingen die de Mirabilia ondergingen bewaard en trouw
naverteld door den Anonymus M a g l i a b e c c h i a n u s , in zijne beschrijving van
Rome, tusschen de jaren 1410 en 1415 opgesteld.
Het kostbaar mechanisme, door zoo een beroemd duivelskunstenaar als
Ve r g i l i u s uitgevonden en vervaardigd had natuurlijk een waardig verblijf. In de
beschrijving van het paleis op het Kapitool slaat de verbeelding van de Romeinen
in het wilde. Er is iets in van de grootspraak van een laat nakomeling uit een familie,
die van hare vroegere grootheid vervallen is. Het paleis van de Senatoren op het
Kapitool was een soort Crystal Palace, heelenal van glas en goud en zilver, met een
ruim uitzicht over de heele wereld. Later bouwde de gewillige verbeelding er nog
een toren bij met spiegels, die de gebeurtenissen uit die wereld rondom weerkaatsten,
met een standbeeld dat draaide in de richting waar onraad dreigde. Het Kapitool werd
in de voorstelling van die groote kinderen een kermis met al de verwonderlijkste
dingen, geheimzinnig en mekaniek, die een droom maar maken kan, in volle
verrassende werking, in den weidschen stijl van Pantheon en Colosseum een
onovertroffen rarekiek-kast.
Nog altijd is het Kapitool een leerzame plaats voor jonge Romeinen. De stad
onderhoudt er, om oude symbolen, voor vergetelheid te bewaren, eenen adelaar en
een paar wolven. De kooien met deze heraldische dieren trekken altijd eenige
nieuwsgierigen. R o m u l u s en R e m u s zijn evenmin vergeten. Heel wat pasgeboren
Romeintjes worden met die namen in de registers van den burgerlijken stand
ingeschreven. De voorstelling van het heele geval met de wolvin draagt elk
stads-diender in een sierlijk vierkant
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medaljon op den gesp van zijn gordel. Zeer fraai is het in de bronzen groep van het
Kapitolynsch museum. De hieratische wolvin met de twee knaapjes, deze beide veel
later, waarschijnlijk eerst in de XVIde eeuw er bijgevoegd. De menigte, die op de
Zondagen door de musea slentert, blijft er altijd verwonderd voor staan.
In de Middeleeuwen hield Rome evenals andere steden van Italië een leeuw, en,
wat haast kostbaarder was, ook eenen bewaker van den leeuw. Het hoorde bij een
stad, die zich respecteerde, een symbolisch of heraldisch beest den kost te geven. De
bewaker bleef er om vragen toen men den leeuw, wegens stoutigheden, had afgeschaft!
Terwijl de werkelijke leeuw het volk eerbied moest inboezemen voor den roem en
de macht van de stad, vertoonden de vroede vaderen er nog een in effigie, om den
menschen een andere les te lezen. Een leeuw stond op het Kapitool afgemaald met
een heel klein hondje, bang neergehurkt er voor. Dat was het gerecht en de burger.
Te Padua vond men iets dergelijks, zonder omwegen: een leeuw, en een burger
deemoedig op zijn knieën. Er zijn in de Italiaansche kunst van de Middeleeuwen niet
veel voorbeelden van onmiddellijk verband tusschen politiek en schilderkunst. Wel
van kerken staat- en kunst gemengd; bijvoorbeeld zeer mooie voorstellingen van
eenen schutsheilige, die regeering en burgerij beschermend onder de huik neemt, of
van eene vergadering van magistraatspersonen, waarbij verscheidene leden van het
hemelsch hof tegenwoordig zijn. Op enkele reliefs is de smalle gemeente voorgesteld.
Het beste van alles zijn de groote fresco's van L o r e n z e t t i in het raadhuis van
Siena, die de voordeelen van een goed bewind en de rampen van slecht bewind in
uitgewerkte tafereelen uitbeelden. Het denkbeeld het volk met afbeeldingen te
onderrichten ligt trouwens aan de Renaissance-schilderkunst in haren eersten
oorsprong te gronde. Wij vinden, naast de starre devotie-kunst met Byzantijnsche
Madonna's en crucifixen, al voor den aanvang der Renaissance het denkbeeld in
beeld te verhalen in de fresco's van de onderkerk van San Clemente hier in Rome.
Dan in de zeer oude fresco's van de Pieve
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te San Gimignano, met zeer kenbare strekking om populair te zijn en, een zeldzaam
voorbeeld, de onderschriften in de volkstaal, voor den leek die het ten minste zoover
gebracht had, dat hij lezen kon. Voortreffelijk in de fresco's van G i o t t o , in zijne
levens van Sint Franciscus te Assisi. Wij zouden haast geneigd zijn het een Biblia
Pauperum van de schilderkunst te noemen!
Van overheidswege of door de bovendrijvende partij wordt met graagte gebruik
gemaakt om nog op andere wijze tot het volk te spreken. De hoon - die in de
volksliteratuur van Italië in de Middeleeuwen een groot aandeel had - in voorstelling
gebracht en de afstraffing in effigie. C o l a d i R i e n z o , die zijne luitjes kende,
paste het op groote schaal toe; heele tafereelen stelden den jammerlijken toestand
van Rome voor en verschillende van zijne tegenstanders werden op het Kapitool
afgeschilderd, levensgroot en in volle wapenrusting, maar.... ondersteboven. De
biograaf van den volkstribuun merkt er droogjes bij op: ‘Er is heel wat anders noodig
om Rome weer in goeden staat te brengen dan die figuren!’ C o l a d i R i e n z o
kreeg er later zelf zijn deel van. Met alleen maakte men straatliedjes op zijne daden,
maar hij zelf werd met het hoofd naar beneden tegen den muur van het Senatorenpaleis
afgeschilderd. Het gebruik duurde vooral in Florence laat voort. De groote schilder
O r c a g n a dankte er zijnen bijnaam, ‘van de gehangenen’ (degli impiccati) aaan,
dat hij eenige verbannenen op den muur van het Palazzo della a Podestà geschilderd
had. Een zachtmoedig man als A n d r e a d e l S a r t o hing in effigie kapiteins, die
er met de soldij van door gegaan waren, aan hun eéne been op. Hij nam het niet licht
met zijne taak, want hij liet eerst door zijn vriend T r i b o l o de modellen in was
maken.
De Engelenburcht heeft altijd midden in de belangstelling der Romeinsche burgerij
gestaan. Het is nog niet zoo heel lang geleden, dat die belangstelling met vrees voor
een van de geweldigste gevangenissen van de stad vermengd kon gaan. De gewone
burger had kans, in dagen
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toen de burgerij militant was in de politiek, er als politiek gevangene opgesloten te
worden. De traditie is nog niet uitgestorven, toen in het vorige jaar been en weer
gepraat werd, waar men het veiligst en met fatsoen den in staat van beschuldiging
gestelden ex-minister van onderwijs N a s i zou opsluiten, en het denkbeeld Castel
Sant Angelo voor dit doel te gebruiken, ook geopperd werd.
De Engelenburcht is nu het Muiderslot van de Romeinen. Waar wij Hollanders
mogen griezelen in het Gooi van G e r a r d v a n Ve l z e n en F l o r i s V, kan men
hier den connétable van B o u r b o n en B e n v e n u t o C e l l i n i gedenken. Het kost
geen moeite zich eenen Muiderkring te denken in de elegante appartementen door
pausen uit de Renaissance boven het mausoleum van eenen Romeinschen keizer
gebouwd. De indrukken, die men van een bezoek aan den middeleeuwschen
dwingburcht van Rome meeneemt zijn meer overweldigend, dan die uit het torentje
van den Drost. Het lijkt, met de lange hooggewelfde spiraalgang, die zacht naar
boven stijgt, tot hoog boven den Tiber, een onderaardsche spelonk. De tegenstelling
is zoo treffend, dat men eerst niet gelooven kan werkelijk in het sterke licht van den
Romeinschen dag te staan, op een pleintje aangekomen, waar een nieuw bouwwerk
zich op verheft. Daar zijn geheimzinnige kokers, waar pausen in nood, gevlucht in
de onneembare vesting, groote voorraden koren en olie opborgen; rondom
gevangenissen. Dwars door de spiraal-gang heen gaat een langzaam-glooiende trap,
met een paar bochten, waar men den grond, uit zware planken gevormd, uit kon
nemen. Spookachtig steken eenige lange ijzeren armen van lantaarns uit. Van het
eerste terras kan men verder dwalen door groote paleis-zalen tot het hoogste terras.
De jongste folklore, eigenlijk nog in statu nascentis, maakt daar nu de historie van
To s c a , voor de Romeinen. Als wij middeleeuwen geworden zullen zijn en het verre
nageslacht naar ons zal speuren in archieven voor een stamboom, zullen Romeinen
vertellen de schriklijke legende van l a To s c a in den tijd, toen keizer N a p o l e o n
tiran van Rome was. Of P u c c i n i dan een
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P i e r l u i g i d i P a l e s t r i n a zal zijn, is de vraag. Ook al voert men dan zijne
muziek in historische matineés op, zal men niet vermoeden dat hij en het libretto van
een opera, die men in overoude tijden onder langs den Tiber floot, het verhaal in de
folklore gebracht hebben.
De naam van het gebouw zal altijd doen vragen naar eene andere, nu reeds zeer
oude legende. Volgens dit verhaal zou G r e g o r i u s d e G r o o t e in 590, tijdens
eene vreeselijke pest-epidemie, met een processie trekkende naar de kerk Araceli,
van de brug over den Tiber op den top van het kasteel een engel gezien hebben, die
het zwaard in de scheede stak, ten teeken van het naderend einde van de plaag. De
naam Castel Sant' Angelo dateert in akten van ongeveer 1100. Nog altijd prijkt boven
op het gebouw eene groote figuur in de zeer mooie, symbolieke geste afgebeeld. Een
ieder heeft daar wel eene afbeelding van gezien, op eene bekende fotografie van dat
stuk aan den Tiber, altijd weer gereproduceerd, (hoewel zij den toestand weergeeft
van jaren her, toen de rivier nog niet geregulariseerd was). Minder bekend is het,
naar ik verwacht, dat de bronzen figuur gegoten is naar het model van een landgenoot
van ons, den Zuid-Nederlander Ve r s c h a f f e l t . Zij werd in 1752 door den paus
plechtig ingezegend.
De Mirabilia geven over het ‘kasteel dat de tempel van H a d r i a n u s geweest is’
alleen iets uit een preek die op den dag van Sint Pieter gehouden werd. Dat stuk
kanselwelsprekendheid omvat als een reliekhouder een stuk eerbiedwaardig verleden.
De beschrijving in miniatuur klopt met hetgeen men nu weet van het monumentale
graf van den imperator, zooals het in beter doen moet uitgezien hebben. Wie weet
welke ware overleveringen, door de eeuwen teruggaande op de verbazing van
Quirieten, telkens wanneer zij het gevaarte over den Tiber zagen verrijzen, door het
sermoen voor den schutspatroon van Rome geweven zijn. De middeleeuwsche
Romeinen, uit de preek komend, zullen er de toen reeds oude muren op hebben
aangekeken, dat die eens met marmer bedekt waren geweest, en met basreliefs
versierd, en dat er overal beelden
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stonden, op de hoeken groepen van rossenbedwingers. In de voorhal van den ouden
Sint Pieter hadden zij al twee bronzen pauwen kunnen bewonderen, de eenige
overgebleven van al de vergulde bronzen pronkvogels, die het hek om het
grafmonument versierd hadden. Waarschijnlijk zaten er toen nog decoratieve friezen
aan het gebouw. Anders konden zij zich een denkbeeld maken van de versiering met
het voorbeeld van het graf van C e c i l i a M e t e l l a aan de Via Appia. Het heette
naar de ossenschedels in de versiering: Capo di Bove. Onze H o o f t teekent het o.a.
zoo in zijne Reisheuchenis aan.
Middeleeuwsche kunstenaars en geleerden streefden al naar eene reconstructie
van het merkwaardig monument. C y r i a c u s v a n A n c o n a , wiens teekeningen
onlangs uitgegeven zijn, maakte er een naar zijn eigen vinding. Zijne voorstelling
bleef liggen in eene bibliotheek. De beste reconstructie was in het openbaar te zien,
op de bronzen deur van Sint Pieter door F i l a r e t e in de jaren 1439 tot 1445 gemaakt.
Niet veel later maakte S a n G r a l l o , met B a l d a s s a r o P e r u z z i , een van de
vlijtigste teekenaars der Renaissance, eene menigte schetsen naar de oude fragmenten
aan het muurwerk te bekennen. Dat is maar een van de kunstenaars, wiens naam
verbonden blijft aan den Engelenburcht. Er zijn, om het even aan te duiden daar het
zoo karakteristiek is in het land waar kunst overal in de geschiedenis is, weldra een
paar anderen. M i c h e l A n g e l o , die er tenminste den gevel van eene kapel ontwierp
en R a f a e l , die de decors schilderde voor een stuk van A r i o s t o , op een terras van
Castel Sant Angelo opgevoerd!
In den ouden Sint Pieter bewonderden de Romeinen ook een grooten bronzen
pijnappel. D a n t e zag het voorwerp daar en vergelijkt het met het gelaat van een
reus. De Mirabilia verzekeren, dat het voorwerp van het dak van het Pantheon kwam.
Men had hen reeds opgemerkt, dat het bronzen toestel ook als een wijd-sproeiende
fontein gebruikt kon zijn. De voorhal van Sint Pieter was geplaveid met steenen van
een pyramide, in den volksmond het graf van
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R o m a l u s genoemd. Van het monument is nu geen spoor meer over. Paus
A l e x a n d e r VI liet het laatste overblijfsel wegnemen. In Rome maakten de
verschillende partijen altijd gebruik van stevig bouwwerk om er een sterkte naar de
eischen van den tijd uit te fabrieken. Het zooevengenoemde graf van C e c i l i a
M e t e l l a was de donjon van een middeleeuwsch kasteel; de boog van
C o n s t a n t i j n haast niet te herkennen, vervormd tot een vrijstaand bastion; de boog
van T i t u s ook belast met kanteelen. Het merkwaardigste stuk fort is de vreemde
stapel metselwerk met allerhande fragmenten decoratief beeldhouwwerk er in
geplaatst, dat in de folklore van Rome met den naam van C o l a d i R i e n z o gedoopt
is. Hij moest die eer deelen met een Romein uit den ouden tijd, aan het volk bekend
uit het Evangelie-verhaal. Zij moesten er naar gezocht hebben en gedacht dat zij er
waren, toen zij voor het fantastisch gewrocht van bouw kwamen: dat was het huis
van... P o n t i u s P i l a t u s . Een dergelijke benaming moet uit de volksverbeelding
zijn voortgesproten. Het diende hier vermeld, als een voorbeeld van een naar alle
waarschijnlijkheid echt folkloristisch element in den grooten cyclus van legenden,
door de geestelijkheid als eenen tweeden Aureliaanschen muur om een stad vol
heiligheid opgetrokken. Na verloop van tijd zouden de verhalen als over de heilige
trap meer internationaal dan Romeinsch goed worden en de plaats zelf een
pelgrimsoord van even welgemeende als bezwaarlijke devotie. Wij zijn dan echter
buiten Rome, en, naar veler schatting, buiten de folklore.
Naast Sint Pieter lag eeuwen lang, waarschijnlijk daar waar hij in het voormalig
circus van N e r o gestort was, de obelisk, thans op het plein voor Sint Pieter. Een
verhaal van de oprichting van den monoliet in het einde van de XVIde eeuw, heb ik
al gedaan. De Mirabilia lieten de obelisk niet onopgemerkt. Zij beschouwen haar als
een reusachtig grafteeken. Later kwam het verhaal dat de bronzen bal, aan den top
niets minder dan de asch van C a e s a r bevatte. De folklore houdt er hier van voor
onbe-
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grijpelijke voorwerpen eene voorname uitlegging te geven.
Echt folkloristisch is de uitlegging door de Romeinen gegeven aan de beroemde
Dioscuren nog altijd op den heuvel, naar hen al zeer lang geleden Monte Cavallo
genoemd. In den tijd van C o n s t a n t i n u s tooiden zij op denzelfden heuvel, niet
ver van de plaats waar zij nu staan, zijne Thermen. De groepen moeten echter al een
paar eeuwen vroeger naar een model uit de school van L y s i p p u s gemaakt zijn en
waren misschien eerst voor andere baden geplaatst. De oude Romeinen zagen tegen
de verhuizing van zulke steenblokken van bij de zes meter hoogte minder op. In den
nieuweren tijd merkt men dat zij zich moeielijker bewegen! Naar alle
waarschijnlijkheid dateert uit den tijd der verhuizing de toeschrijving aan P h i d i a s
en P r a x i t e l e s . Een inschrift moest dat waarborgen. De Middeleeuwsche legende
werkte het uit. De twee beeldhouwers, wien de imperator grif zijn beelden had
toegeschreven, werden twee jonge wijsgeeren. Ze kwamen te Rome in den tijd van
T i b e r i u s . In zijn paleis opgenomen wedden zij, dat ze hem 's morgens konden
vertellen wat hij 's nachts overlegd had. Ze deden het prachtig en kregen tot loon
twee eerestandbeelden. De zin voor symboliek van de Middeleeuwen gaat het stuk
voor stuk uitleggen: de paarden die op de aarde trappelen, zijn de groote heeren, die
de wereld vertreden. Maar er zal een koning komen, die op de paarden stijgt, dat wil
zeggen, de groote heeren overmeestert. Daar waren de twee wijsgeeren ongeveer
een voorproef van. Naakt zijn ze omdat de waarheid open en bloot voor hen ligt. Met
de vingers wijzen zij de toekomstige dingen aan.... De symboliek is van een duister,
dat men alleen met eene symbolische uitlegging kan bereiken. De goede zet komt in
een van de jongere lezingen der Mirabilia. Het doet er weinig toe dat F i d i a , daar
F i b i a heet. Het Italiaansche woord voor ‘gesp’ gleed beter. Het ‘nunciant’
verkondigen, is ‘numerant’, tellen geworden. Van hun vingers tellen zij de toekomstige
gebeurtenissen. Men moet de Italiaansche bijgeloovigheid omtrent ‘numeri’ kennen,
om ten volle dit ‘tellen’ te genieten. Nummers zijn nu vooral
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van waarde voor de wekelijksche loterij. Het nieuwste op het gebied is de magiër,
die in de straten van Rome telkens om nummers wordt lastig gevallen. De magiër is
eigenlijk een zeer bekend Italiaansch archeoloog, die in wetensdorst 's avonds naar
huis wandelend een electrisch lampje op de borst draagt en er zijn boek peripathetisch
bij leest. Het volk denkt, dat de man studeert op nommers! Geen wonder, dat F i b i a
en P r a s s i t i l e al eeuwen geleden, in uitdagende houding van tellen, voor wijzen
der nummers gegolden hebben. De neiging om van gebaren eene uitlegging te vinden,
is bij Italianen ingeboren. Het gebaar is de helft van het gesprek. Een fysionomie
lezen ze als een boek. Met beelden hebben zij er een, in Napels, die ik met eenige
omzichtigheid dien te vertellen. Het is een soort ‘Siegesallee’ aan den buitenkant
van het koninklijk paleis. De eerste figuur wijst met een barsch uiterlijk en een streng
gebaar op den grond. De laatste wijst, met het verlicht uiterlijk van iemand die een
uitvlucht gevonden heeft naar den hemel. Hij geeft de schuld aan een of anderen
vogel. De Ahnengalerie tusschen de eerste die iets ontdekt en de laatste die uitvindt
waar het vandaan komt, geeft in allerhande verbolgen, verbijsterde, verlegen
houdingen te kennen, dat zij er onschuldig aan zijn of ten minste onschuldig willen
schijnen. Verder moet u het maar door een Napolitaan laten uitleggen. Er gaat allicht
een uur mee heen, want hij doet ze allemaal na... F i b i a is daar een houten Klaas
bij.
De dertiende-eeuwsche verzamelaar van notities over archeologie en folklore, nu in
de eerste redactie van de Mirabilia bewaard, maakt eene vlugge wandeling door de
toenmaals verlaten woestenij van de zeven heuvels en plakt op de ruïnes met losse
hand etiketten, waar nu topografen nog diepzinnig jaren studeeren. De oudheid was
toch niet heelemaal vergeten. De lezers van Ve r g i l i u s en O v i d i u s wilden een
houvast hebben bij hunne lectuur. Deze eerste pogingen van plaatsbeschrijving van
Rome behooren in het licht van den prillen dageraad der Renaissance
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bezien te worden. De folklore vinden wij er maar te hooi en te gras tusschen. In plaats
van al de vooronderstellingen omtrent den werkelijken klassieken naam van een of
andere ruïne, hadden wij gaarne wat oprechte, populaire beschouwingen over de
resten van vergane grootheid, die de Romeinen van de middeleeuwen daar voor zich
zagen. Wat dachten die menschen wel van de reuzen-arcaden van de oude
waterleidingen, en van een massaal bouwwerk als het Colosseum? Wij zullen moeten
aannemen, dat het hoofdzakelijk stomme verwondering was.
Van het Colosseum weten wij tenminste dat het meer dan eens in de Middeleeuwen
voor zijne oude bestemming gebruikt werd. Eerst gaf men er stierengevechten, later
opvoeringen van mysteriespelen. Een kunstenaar van naam, A n t o n i a z z o
R o m a n o , maakte daarvoor o.a. de décors. Een ander kunstenaar, B e n v e n u t o
C e l l i n i , beleefde er zonderlinge avonturen. Hij ging er heen voor een grootsch
opgezette bezwering van de helsche machten. De tradities, dat het in de ruimte, waar
zoovele christenen als bloedgetuigen gevallen waren, moest spoken bestond dus nog
in de zestiende eeuw voort. Onze Nederlandsche kunstenaar S p r a n g h e r moet er
van gehoord hebben, toen die tijdens zijn verblijf te Rome (hij vertrok 1575), naar
Va n M a n d e r vertelt: ‘wrocht.... een seer versierlijck tooverijken in een Ruwijne
als een Coloseum daar vrouwen op den Besem vloghen ende dergelijck ghespoock
als in eenen nacht.’
C e l l i n i 's avontuur staat met kleuren en geuren in zijne autobiografie. Naar den
verhaaltrant en om de gebeurtenissen hoort het uitstekend thuis in de folklore van
Rome. Met deze vreemde geschiedenis uit het jaar 1534 wil ik van ouderen tijd
afstappen, om in een volgend nummer nog wat van de 17de en 18de eeuw te vertellen.
Aan een geregelde geschiedenis van de folklore van Rome is nog niet te denken. Het
materiaal is niet eens bijeen en de jongste bibliograaf van de middeleeuwsche en
nieuwere geschiedenis van Rome heeft het voorzichtig gevonden,
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dat chapiter naar een van zijne toekomstige deelen uit te stellen.
B e n v e n u t o C e l l i n i noemt het een van zijne dwaasheden, een van zijne vele
en verscheidene dwaasheden zegt hij - met hoeveel zelfkennis! - dat hij een zeker
Siciliaansch priester leerde kennen, een buitengewoon knap man. Hij kende onder
anderen Latijn en Grieksch. C e l l i n i had daar behoorlijk respect voor. Zij kwamen
eens aan het spreken over de zwarte kunst. C e l l i n i was op zijn manier een omnis
homo. De zwarte kunst, die wilde hij graag eens leeren kennen. De priester zei dat
men daarvoor van een sterk karakter moest zijn. C e l l i n i stelde hem gerust en ze
maakten samen een afspraak voor het Colosseum en dat hij een kameraad mee zou
brengen. Zijn keus viel op een landgenoot, uit Toskane, een ‘pistolese’ (van Pistoja).
De priester bracht een acolyth in de zwarte kunst mee en toen het gezelschap volledig
was begon hij volgens de oude regels van die kunst toovercirkels op den grond te
trekken. Zijn helper hield een pot met brandend reukwerk vast. En daar begon hij
met de ‘scongiuri’, de bezweringen. Scongiuri zijn nog heden ten dage in gebruik.
Vermeld iemand die het ‘booze oog’ heeft en ge kunt er zeker van zijn dat om u heen
een toovercirkel van scongiuri gemaakt wordt. De een pakt een koralen hoorntje, de
ander een zilveren handje aan zijn horloge-ketting en ge kunt er zeker van zijn dat
de anderen pink en wijsvinger achter uw of hun eigen rug, hoorn-vormig dreigend
uitsteken tegen de booze machten en de ‘jettatura.’ (vgl. de Fransche uitdrukking
‘jeter un sort.’)
Na de inleiding met de uitnoodigende toovercirkels en in de hulde met den
rookenden pot kwamen de duisteren juist voor den dag. Bij duizenden kwamen ze
(C e l l i n i vermijdt wel nader uitleg te geven, ook al uit vrees voor de jettatura zeker).
Nu mocht hij wenschen. Evenals op den Bloksberg en waar een menschenkind maar
in verbond met den duivel de vrije hand heeft - bij iemand van de licht-onvlambare
natuur van den grooten edelsmid onvermijdelijk - vraagt hij om eene vrouw, z'n
Angelica de
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Siciliaansche. B e l z e b u b psycholoog stelt het, bij monde van den bezweerder tot
een volgenden keer uit.
Voor den tweeden keer moest een jongetje meekomen. C e l l i n i had een
loopjongen van ongeveer twaalf jaar. Het ventje zou er genoegen van hebben, want
bij deze gelegenheid, door den duivelskunstenaar met meer ceremonie voorbereid,
kwamen er veel meer booze geesten uit de sombere hoeken en gaten van het
Colosseum. Ze antwoordden dat C e l l i n i nog een maand geduld moest hebben en
begonnen meteen lastig te worden. De loopjongen kreeg den doodschrik op het lijf,
boog zijn hoofd eerst onder de pan met het reukwerk, vervolgens tusschen zijn knieën,
jammerende dat de duivels op hem af kwamen, dat er vier reuzen onder waren. De
negromant zelf stond te beven van den angst en verzocht op smeekenden toon al het
helsch gebroed, dat hij bezworen had, afscheid te nemen. C e l l i n i 's kameraad uit
Pistoja sidderde als een riet. C e l l i n i erkent, dat hij ook bang was, maar dat was
voor iemand van zijn postuur nu juist een gelegenheid om zich doodbedaard te toonen.
De grootste moeite had hij met zijn rampzalig loopjongetje, dat maar schreeuwde:
‘Ik besterf het, het heele Colosseum staat in brand. Het vuur bereikt ons. Laat me
maar sterven.’ De loopjongen had zeker vreemde dingen beleefd in het atelier van
B e n v e n u t o , doch dit was hem te kras. Toch kwam hij langzamerhand onder den
suggestieven invloed van zijnen meester. C e l l i n i bracht hem tot bedaren: ‘Het
zijn immers wezens van een lager orde dan wij. Niets dan rook en schaduw,’ zei hij,
met een toon van iemand, die voor dergelijke rare verschijnselen zijn hand niet
omdraait.
Het duurde toch tot de klokken met metten kwamen luiden, de klokken van oude
basilieken in de buurt van het Colosseum. De jongen hield de twee mannen van angst
bij de kleeren vast.
De duivelbezweerder nam uit den toovercirkel een stapel boeken mee. Wij zullen
nog zien wat die beduidden.
Het gezelschap, dat den nacht doorgespookt had, kwam Rome binnen. Voor hen
uit liepen nog altijd een paar van
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de duivels, rennende door de straat en duikelend over de daken - een onderwerp dat
de Helsche B r e u g h e l gemist heeft! - tot C e l l i n i zijn huis in de Via dei Banchi
bereikte, waar hij, naar hij verzekert, den heelen nacht en allicht een gat in den dag
doorslapende droomde van duivels.
Zijn kennis uit Sicilië liet hem niet los. Op weg naar huis had hij al loopen praten
van zijne boeken, en dat men er nu schatten mee kon vinden, daar de grond vol van
was. Al die liefdesgeschiedenissen waren maar malligheid. Als men Latijn kende en
zoo'n boek had, beteekende het niets om rijk te worden.
C e l l i n i hield van goud, niet alleen als materiaal voor zijn kunst. Hij had blijkbaar
ooren naar de beloften van den bondgenoot van al die baarlijke duivels. Ze zouden
samen voor eenen degelijken Sabbat gegaan zijn naar Norcia, in de Abruzzen. Er is
daar nog altijd een groot geloof aan geesten. Reeds toen stonden die luitjes bekend
als sterk in de zwarte kunst. De leermeester van den duivelbezweerder had het
beproefd in de buurt van de aeloude abdy van Farfa. Het was daar echter niet goed
gegaan. Als C e l l i n i niet ondertusschen weer een twist met iemand had gekregen
en den ander overhoop gestoken, zou hij er zeker met zijn kennis op af zijn gegaan.
De boeken, het Latijn, de schatten, wat kan het oorspronkelijk anders zijn dan...
archeologie. P o m p e n i u s L a e t u s en zijn academie moeten er rond gezworven
hebben over de zeven heuvels, met incunabelen in de hand, disputeerend over eenen
Latijnschen tekst, die als een wichelroede verborgen schatten aan den dag zou brengen.
Zelfs voor iemand als C e l l i n i , militant in Renaissance, kon dat licht der wetenschap
nog naar pek en zwavel rieken.
Als hij het Latijn meester geweest ware, had hij anders de Mirabilia in hun jongste
redactie kunnen lezen. Daar schijnt het licht van wetenschap helder door het verslag,
dat F r a n c e s c o A l b e r t i n i van: Rome in het jaar 1510 uitbracht. De titel de
Mirabilia is hier tot een duidelijk
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begrip teruggebracht. De wonderen behoeven niet met legenden gekruid te worden.
Deze Mirabilia sluiten met eene glanzende nuchterheid de aera van de
middeleeuwsche folklore van Rome af. De toren van N e r o heeft geen spokerij meer
en Ve r g e l i u s , dien zoekt men niet in toovercirkels of op weg naar Napels, maar
in de handschriftenverzameling op het Vatikaan.
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Uit de briefwisseling
van koningin Victoria
Door Prof. Dr. Th. Bussemaker.
Het was in den vroegen morgen van den 20 Juni 1837, nauwelijks zes uur, dat de
aartsbisschop van Canterbury en de lord-c h a m b e r l a i n zich aanmeldden aan het
Kensington-Palace om prinses V i c t o r i a te spreken. Deze, door hare moeder
gewekt, wist wat dit bezoek op zulk een ongewoon uur te beteekenen had. Haastig
maakte zij eenig toilet, en weldra ontving zij in ochtendgewaad de beide
hoogwaardigheidsbekleeders. De lord-c h a m b e r l a i n deelde haar de gewichtige
tijding mee: dien nacht had koning W i l l e m IV het tijdige met het eeuwige
verwisseld, en zij, V i c t o r i a , was thans koningin van Groot Brittannië en Ierland.
Dan boog hij de knie en kuste de hand zijner souvereine. Dienzelfden dag teekende
de achttienjarige koningin in haar dagboek aan: ‘Daar het de Voorzienigheid heeft
behaagd mij op dezen post te plaatsen, zal ik alles doen wat in mijn vermogen is om
mijn plicht jegens mijn land te vervullen; ik ben heel jong en misschien in veel, zoo
al niet in alles, onervaren, maar dit weet ik zeker, dat zeer weinig menschen meer
dan ik den eerlijken wil en de oprechte begeerte kunnen koesteren om te doen wat
goed en noodig is.’
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De jonge vrouw, die dit in 1837 schreef, zou 64 jaren lang den scepter voeren over
het Britsche rijk en haar naam verbinden aan een grootsch tijdvak der Britsche
geschiedenis. Gedurende ‘the Victorian-era’ is het Vereenigd Koninkrijk opgestegen
tot een ongekende hoogte van voorspoed en macht en heeft het op gelukkige wijze
zijne instellingen geleidelijk weten aan te passen aan de eischen eener zich snel
vervormende maatschappij.
Wie de belangrijke historie dezer ontwikkeling van meer nabij wil leeren kennen,
kan reeds over een zeer aanzienlijk materiaal beschikken; allerlei documenten
betreffende de werkzaamheid van regeering en parlement, couranten en periodieken,
verzamelingen van redevoeringen, gedenkschriften, dagboeken, briefwisselingen,
autobiographieën van leidende of invloedrijke personen, staan hem ten dienste. De
Engelsche historici hebben zich al vlijtig aan de bearbeiding der bouwstoffen gezet,
en niet het minst in levensbeschrijvingen van uitstekende staatslieden belangwekkend
werk geleverd. Koningin V i c t o r i a zelf heeft harerzijds tot de kennis van het tijdvak
bijgedragen; mogen ook al de dagboekbladen van haar verblijf in Schotland van
geringe beteekenis zijn, van groot belang is het geweest, dat zij uit hare archieven
materiaal heeft gegeven voor de bekende levensbeschrijving van haar gemaal, prins
A l b e r t . Dit voorbeeld zijner moeder heeft thans koning E d w a r d VII in zooverre
gevolgd, dat hij uit de archieven van het koninklijk huis een groote verzameling van
brieven en memoranda over de jaren 1837-1861 in het licht heeft doen geven1).
Het is eene keur uit de briefwisseling van V i c t o r i a en uit de aanteekeningen
van haar zelf en haar gemaal, en hoewel zij drie lijvige deelen vult, is zij toch slechts
een kleine bloemlezing uit een reusachtigen voorraad. V i c t o r i a heeft van hare
jeugd af vele brieven bewaard, en nadat zij koningin was geworden, heeft zij hetzelfde
gedaan met allerlei stukken. Sinds 1840 kwam de ordenende hand van

1) The Letters of Queen Victoria, 1837-61, edited bij A.C. B e n s o n and V i s c o u n t E s h e r
(3 vols., 1907).
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haar gemaal haar hierbij te hulp; prins A l b e r t voerde een nauwkeurig stelsel van
indeeling in, en zoo zijn zeer omvangrijke archieven ontstaan, die alleen tot het eind
van 1861 van vijfhonderd tot zeshonderd gebonden deelen omvatten. Toch behelzen
zij, zooals de uitgevers mededeelen, nog geenszins volledig de zaken, die de koningin
met hare ministers behandelde; veel werd mondeling afgedaan, waarvan geen
aanteekening is overgebleven. Het spreekt van zelf, dat er niet over gedacht kon
worden deze archieven in hun geheel openbaar te maken; al mochten er ook geen
andere bezwaren bestaan, alleen reeds de omvang maakte dit onmogelijk en eischte
eene schifting, waarbij de overen overgroote meerderheid der documenten werd ter
zijde geschoven. Natuurlijk zet menigeen op het hooren van het woord ‘schifting’
een bedenkelijk gezicht, en wantrouwend vraagt hij, of hij daardoor niet misleid zal
worden. Zou niet allerlei belangrijk materiaal achtergehouden, ander naar voren
gebracht zijn om een bepaalden, gewenschten indruk te weeg te brengen? Zou het
beeld, dat de uitgelezen documenten doen oprijzen, wel gelijkend zijn, en zouden de
trekken niet aanmerkelijk worden gewijzigd, als de gegevens volledig waren verstrekt?
Het zijn vragen, welke niet met volkomen zekerheid zijn te beantwoorden door
iemand, die geen gelegenheid heeft van de onuitgegeven massa kennis te nemen,
vragen trouwens waarvoor men telkens komt te staan bij zoovele uitgaven, wier
bewerkers in soortgelijke omstandigheden verkeeren als de heeren B e n s o n en
E s h e r , wien door E d u a r d V I I deze publicatie is toevertrouwd. Zoolang men
bij toetsing aan andere gegevens, als die mogelijk is, geen reden vindt om de goede
trouw der uitgevers en hun geschiktheid voor de taak in twijfel te trekken, moet men
onvermijdelijk hieraan wat vertrouwen schenken; goede trouw, die niet opzettelijk
verdonkeremaant wat voor juiste waardeering noodig is, geschiktheid, die weet te
beseffen waar het op aankomt, te onderscheiden wat belangrijk en wat niet belangrijk
is voor het doel dat beoogd wordt. Ten aanzien nu van het oogmerk der uitgave zijn
de heeren B e n s o n en E s h e r vol-
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komen duidelijk: zij wenscht het karakter en de opvattingen der koningin in 't licht
te stellen en teekenende voorbeelden te geven van de wijze, waarop zij hare
regeeringstaak meende te moeten vervullen. Het is er dus om te doen materiaal te
verschaffen voor een levensbeschrijving van koningin V i c t o r i a , en het komt mij
voor, dat hiervoor inderdaad een kostbare verzameling is bijeengebracht.
De drie dikke deelen geven jaar na jaar, chronologisch geordend, brieven en
aanteekeningen van V i c t o r i a , van A l b e r t , van talrijke personen familiebetrekkingen ministers, vorsten, - met wie zij in betrekking stond. De stukken
zijn niet gerangschikt naar de materie - b.v. private aangelegenheden, staatszaken, en dit zou trouwens ook ondoenlijk geweest zijn, omdat in talrijke brieven private
en publieke belangen terzelfder tijd besproken worden; ook ware het niet raadzaam
geweest, omdat thans de lezer veel juister indruk krijgt en als het ware met V i c t o r i a
meeleeft in de bonte mengeling van de onderscheiden belangen die haar ter harte
gingen: de belangen van haar rijk en hare onderdanen, en die van haar gezin en hare
betrekkingen. Wie echter in dit rijke materiaal eenige grepen wil doen om er
belangstellenden een indruk van te geven, kan die chronologische orde niet handhaven
en moet wel een andere indeeling maken.
Algemeen was de rouw in Engeland, toen in 1817 prinses C h a r l o t t e , het eenige
kind van den regent, in het kraambed overleed. De dynastie was op dien tijd in
Engeland niet populair, en sommige harer leden hadden het er waarlijk ook niet naar
gemaakt om de genegenheid of den eerbied te winnen van het Engelsche volk. Op
prinses C h a r l o t t e had zich de gehechtheid der natie aan de kroon als 't ware
samengetrokken; haar huwelijk met L e o p o l d v a n S a k s e n - C o b u r g was met
geestdrift begroet. Alle verwachtingen echter, die hierop gebouwd waren, werden
in 1817 met C h a r l o t t e en haar kindje grafwaarts gedragen. Thans was het
vooruitzicht dat in de toekomst de kroon op een der broeders van den regent zou
overgaan,
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die zich, zoo min als de regent zelf, in de gunst van het volk konden verheugen.
G e o r g e I I I , sedert 1810 volslagen krankzinnig, had een talrijk kroost, vijf
dochters en zeven zoons. Zijn naamgenoot, de oudste zoon, bekleedde het regentschap:
drie van diens broeders waren gehuwd maar kinderloos, de drie andere waren nog
vrijgezel op het tijdstip, toen het verscheiden van prinses C h a r l o t t e aan de
koninklijke familie de zorg voor de troonsopvolging in de toekomst oplegde. Het
waren geen halve maatregelen die genomen werden: reeds in 1818 zochten en vonden
alle drie de ongehuwde broeders eene gemalin. Hertog E d u a r d v a n K e n t trouwde
prins L e o p o l d 's zuster, V i c t o r i a v a n S a k s e n - C o b u r g , die sinds 4 jaar
weduwe was van den prins v a n L e i n i n g e n en uit dat huwelijk een zoon en eene
dochter had. Van alle zonen van G e o r g e I I I was de hertog van K e n t nog het
best gezien bij het Engelsche volk. Hij was militair met hart en ziel maar toch ook
vol belangstelling voor politieke en sociale vraagstukken, waarin hij, in tegenstelling
met zijne broers, veelal op de zijde stond der Whigs of in ieder geval eene oplossing
in vrijzinnigen geest bevorderde. In het Hoogerhuis sprak hij ten gunste der
emancipatie van de katholieken, hij steunde het streven naar afschaffing der slavernij
en de beweging voor de verbetering van het volksonderwijs. Had het Engelsche volk
uit de broers kunnen kiezen, dan zou het naar alle waarschijnlijkheid hem en zijne
nakomelingschap voor de opvolging hebben aangewezen. Den 24en Mei 1819 werd
hem een dochtertje geboren, dat den naam van A l e x a n d r i n a V i c t o r i a kreeg;
acht maanden later kwam hij vrij plotseling te overlijden. Een week daarna stierf de
krankzinnige G e o r g e I I I , zoodat de regent thans onder den naam van G e o r g e
I V koning werd. Het naast aan den troon stond nu de hertog van Yo r k , dan de
hertog van C l a r e n c e , die ook in 1818 getrouwd was, en eerst daarna was de hertog
van Kent gevolgd, wiens rechten op zijn dochtertje waren overgegaan. Dit scheen
dus in 1820 nog zeer weinig kans te hebben om eens de Britsche kroon te dragen,
maar Yo r k stierf in
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1827, de kinderen die C l a r e n c e verwekte overleden kort na hunne geboorte, en
toen hij als W i l l e m I V in 1830 zijn broer G e o r g e opvolgde, werd V i c t o r i a
de naastberechtigde tot den troon.
De omstandigheden, waarin de hertog van Kent zijne weduwe en kind had
achtergelaten, waren, haar rang in aanmerking genomen, vrij bekrompen; zelfs zou
het de hertogin moeilijk gevallen zijn eenigermate volgens haar stand voor den dag
te komen, indien niet haar broer, prins L e o p o l d , haar te hulp gekomen was. Eerst
gaandeweg, toen het Parlement haar jaargeld verhoogde om naar behooren in de
opvoeding der prinses te kunnen voorzien, konden die zorgen wijken.
In grooten eenvoud werd het prinsesje opgevoed in Kensington-Palace, waar hare
moeder eenige apartementen tot hare beschikking had en een zeer stil en afgezonderd
leven leidde. Voor een levenslustig kind moet dat bestaan somber genoeg geweest
zijn. V i c t o r i a 's halfzuster, F e o d o r e , schreef haar in 1843, toen zij reeds geruimen
tijd in Duitschland gehuwd was met prins E r n s t v a n
H o h e n l o h e - L a n g e n b u r g , naar aanleiding van herinneringen aan hare jonge
jaren, in Kensington-Palace doorgebracht: ‘Als ik terugzie op de jaren, die de
gelukkigste hadden moeten zijn van mijn leven, den tijd van 14 tot 20 jaar, kan ik
niet nalaten mij te beklagen; de genoegens der jeugd niet gesmaakt te hebben, dat is
nog niet erg, maar verstoken te zijn geweest van allen omgang, zonder een enkele
vroolijke gedachte in ons somber bestaan, dat was heel hard. Mijn eenige gelukkige
tijd was, wanneer ik met u en L e h z e n (de gouvernante) ging wandelen of rijden;
dan kon ik praten en kijken zooals ik wilde. Ik ben aan eenige jaren gevangenschap
ontsnapt, die gij, mijn arme lieve zuster, nog hebt moeten doorstaan, nadat ik getrouwd
was.’ Dat geeft inderdaad wel den indruk van een triest leven, maar V i c t o r i a zal
er niet zooveel druk van gevoeld hebben als haar zuster; zij was ettelijke jaren jonger,
en toen zij den gelukkigen leeftijd had bereikt, waarvan F e o d o r e spreekt, waren
de omstandigheden al vrij wat gunstiger
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geworden. Wel bleef hare opvoeding steeds heel eenvoudig; naar zij zelf in later
opgestelde aanteekeningen over hare jeugd verhaalt, heeft zij eerst een eigen zitkamer
gekregen toen zij bijna volwassen was, en tot hare troonsbestijging deelde zij de
slaapkamer harer moeder. Maar zooals zij in diezelfde aanteekeningen ook vertelt,
allen uit hare omgeving waren even vriendelijk voor het kleine meisje, iedereen
verwende haar, behalve misschien haar gouvernante, L o u i s e L e h z e n , die wel
heel goed maar ook streng was, zoodat V i c t o r i a groot ontzag voor haar had.
Opgewekt echter was toch het leven in Kensington-Palace niet, en het was een groote
vreugde, als het in de zomermaanden werd afgewisseld door het verblijf in eene of
andere badplaats. Maar boven dit genot, hoe groot ook, ging nog een ander, en dat
was het logeeren bij oom L e o p o l d op diens kasteel Claremont; niet in de eerste
plaats om het genoegen van het vroolijke buitenleven maar om dien lieven oom zelf,
die vol hartelijkheid en liefde was voor het vaderlooze kind. De figuur van L e o p o l d
komt hier onder een nieuw licht zeer sympathiek uit; zelfs wie ook hier den geslepen,
slimmen diplomaat van verre berekening wil zien, zal toch moeten erkennen, dat
L e o p o l d 's hartelijkheid en zorg voor zijne halfverweesde nicht een onschatbaar
genot en voorrecht zijn geweest, welke zij hem met teedere aanhankelijkheid vergold.
De herinneringen aan Claremont bleven V i c t o r i a steeds dierbaar; totdat de dood
er een eind aan maakte, bestonden de hartelijkste betrekkingen tusschen oom en
nicht, en zoo innig was het gevoel dat zij voor hem koesterde, dat zij in oogenblikken
van groote vreugde of diepe smart hem met den naam van vader aansprak. De brieven,
tusschen hen beiden over allerlei aangelegenheden gewisseld, vormen een hoogst
belangwekkend gedeelte der uitgave, en het is duidelijk dat L e o p o l d op
V i c t o r i a 's vorming een aanmerkelijken invloed heeft geoefend.
De hertogin van Kent nam de opvoeding van haar dochtertje ernstig ter harte. In
1830 onderwierp zij haar systeem - of beter misschien, het systeem van L o u i s e
L e h z e n - en de verkregen uitkomsten aan het oordeel
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van de bisschoppen van Londen en Lincoln, en daarna nog eens aan dat van den
aartsbisschop van Canterbury. De eerwaarde heeren waren zoowel met het een als
met het andere zeer tevreden; zij namen het elfjarig prinsesje een klein examen af,
dat zij goed doorstond; zij legde een nauwkeurige kennis aan den dag van de groote
lijnen der heilige geschiedenis, van de voornaamste leeringen der christelijke religie
zooals die door de Anglicaansche kerk werd onderwezen, en voor iemand van haar
leeftijd was zij bizonder goed op de hoogte van de chronologie en de voornaamste
feiten van Engelands geschiedenis. Ook op de vragen over aardrijkskunde en latijnsche
grammatica had zij behoorlijk geantwoord. Mama kon dus gerust zijn en aan de
voortreffelijke L o u i s e L e h z e n het onderwijs van haar kind blijven toevertrouwen.
Het was kort hierna, dat oom L e o p o l d Engeland voor goed verliet om de eerste
koning van België te worden. Maar ook op een afstand bleef hij deelnemen aan
V i c t o r i a 's opvoeding en voorbereiding tot de groote taak, die haar in de toekomst
wachtte. Als hij haar op haar dertiende verjaardag hartelijk gelukwenscht, voegt hij
er bij: ‘De tijd vliegt; het is nu al dertien jaar geleden dat ge in deze wereld vol
beroering verschenen zijt, en ik kan het bijna niet meer wagen u een klein prinsesje
te noemen. Ge zult daaruit opmaken, mijn lieve kind, dat ge meer en meer uwe
aandacht aan ernstiger zaken moet schenken. Door de Voorzienigheid zijt ge bestemd
om een zeer verheven plaats te bekleeden; die goed te bekleeden, dat moet nu het
doel van uw leeren worden. Een goed hart en een betrouwbaar en achtbaar karakter
behooren tot de meest onmisbare eigenschappen voor die plaats.’ Een jaar later, bij
dezelfde gelegenheid, is oom in zijn verjaarbrief veel uitvoeriger: ‘Mijn beste
lieveling, ge zijt nu veertien jaar, een leeftijd, waarop zich in de heerlijke kinderspelen
al eens gedachten moeten mengen, die bij een reeds rijper deel van uw leven behooren.
Ik weet dat gij ijverig geleerd hebt, maar nu komt de tijd, waarin het oordeel zich
moet vormen en waarin het karakter aandacht eischt, kortom de tijd waarin
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de jonge boom den vorm krijgt, dien hij door het gansche leven behoudt. Te dien
einde is het onvermijdelijk eenigen tijd te besteden aan overdenking1); het leven in
een groote stad leent zich daar weliswaar weinig toe, maar toch is het met wat vastheid
in zijn voornemen wel te doen. Zelfonderzoek is hiervan de hoofdzaak, en een zeer
nuttige wijze van handelen is b.v. om zich iederen avond de gebeurtenissen van den
dag voor den geest terug te roepen en de beweegredenen van zijn eigen daden, en
eveneens om te trachten te raden wat de drijfveeren van anderen geweest zijn.
Personen van een lief karakter, zooals gij, zullen gemakkelijk ontdekken, of hunne
eigen beweegredenen goed geweest zijn. Menschen, die een hooge plaats innemen,
moeten in 't bizonder zich hoeden voor zelfzucht en ijdelheid. Iemand van een hooge
en belangrijke positie zal zeer velen aantreffen, die volijverig zijn om zijn zelfzucht
te dienen en om zijn ijdelheid te vleien en aan te wakkeren. Maar zelfzucht maakt
den mensch ongelukkig en is de oorzaak van aanhoudende teleurstelling, terwijl
bovendien niets zoo zeker aller afkeer van hem opwekt. IJdelheid anderzijds wordt
algemeen door eerzuchtige en baatzuchtige lieden gebruikt als het middel om iemand
tot het werktuig te maken van hun eigen doeleinden, die maar al te dikwijls in strijd
zijn met diens geluk en het zelfs geheel verwoesten. Zich zelf te leeren kennen, naar
waarheid en onpartijdig over zich zelf te oordeelen, dat moet het groote doel zijn
waarnaar wij streven; en dit is alleen te bereiken door gestadig en bedaard
zelfonderzoek. De positie van hen, die behooren tot wat men de groote wereld pleegt
te noemen, is in den laatsten tijd buitengewoon moeilijk geworden. Zij worden meer
aangevallen en belasterd dan private personen, en zij worden beoordeeld met minder
toegevendheid. Wat zij aldus hebben verloren, hebben zij geenszins op andere wijze
teruggekregen. Sinds de revolutie van 1790 zijn zij steeds veel minder veilig dan
vroeger, en de over-

1) Koning L e o p o l d , en in nog sterker mate V i c t o r i a , maken in hunne brieven veel gebruik
van onderstrepingen; ik heb die bewaard, zoowel wanneer ik vertaal als wanneer ik aanhaal.
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gangen van het hoogste gezag tot volslagen gebrek zijn even veelvuldig als plotseling
geweest. Daarom wordt het noodig het karakter zóó te vormen, dat men niet bedwelmd
wordt door grootheid en voorspoed, noch terneergeworpen door tegenspoed. Om dit
te bereiken moet men in staat zijn de dingen te schatten op hun werkelijke waarde
en in 't bizonder vermijden aan beuzelingen een overmatig gewicht te hechten. Niets
is zulk een sterk en duidelijk bewijs van ongeschiktheid tot groote en edele daden
als een geest die zich ernstig bezig houdt met beuzelingen. Beuzelingen kunnen tot
vermaak of ontspanning strekken aan verstandige menschen, maar alleen zwakke
hersens en kleine geesten beschouwen beuzelingen als belangrijk. Het goede oordeel
moet zich juist hierin openbaren, dat het weet te onderscheiden tusschen wat wel en
wat niet belangrijk is. Mijn preek is nu lang genoeg, mijn beste kind; maar ik beveel
haar toch sterk in uwe aandacht en overweging aan’. De briefwisseling tusschen oom
en nicht wordt gaandeweg drukker, nu zij wat ouder wordt. Oom geeft haar ook
aanwijzingen voor haar lectuur en wekt haar vooral op tot historische studies, die,
naar hij schrijft, voor haar van het hoogste belang zijn; op tijdvakken, die volgens
zijne meening bizonder leerzaam zijn, zooals de geschiedenis van Frankrijk in de
tweede helft der 16e eeuw, wordt hare aandacht gevestigd, boeken, o.a. de Mémoires
de S u l l y , beveelt hij haar ter lezing aan. Maar ook gaat hij voort haar zijne
vriendelijke en ernstige lessen van levenswijsheid te geven. De kerkelijke bevestiging
van V i c t o r i a op 30 Juli 1835 schenkt hem gelegenheid haar nog eens de deugd
der oprechtheid op het hart te binden: ‘Many are the religions, many the shades of
those religions, but it must be confessed the principles of the Christian religion are
the most perfect and the most beautiful that can be imagined... There is one virtue
which is particularly Christian; this is the knowledge of our own heart in real humility.
Hypocrisy is a besetting sin of all times, but particularly of the present, and many
are the wolves in sheep's clothes. I am sorry to say, with all my affection for old
England, the
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very state of its Society and polities renders many in that country essentially humbugs
and deceivers; the appearance of the thing is generally more considered than the
reality; provided matters go off well, and opinion may be gained, the real good is
matter of the most perfect indifference. Defend yourself, my dear love, against this
system; let your dear character always be true and loyal; this does not exclude
prudence - worldly concerns are now unfortunately so organised that you must be
cautious or you may injure yourself and others - but it does not prevent the being
sterling and true. Nothing in persons gives greater reliance, greater weight, than when
they are known to be true. From your earliest childhood I was anxious to see in you
this important virtue saved and developed, and Lehzen will still be able to recollect
that. If it is God's pleasure that you should once fill the arduous situation to which
you seem destined, you will find the importance of what I now say to you. And when
others may tremble to have at last their real character found out, and to meet all the
contempt which they may deserve, your mind and heart will be still and happy,
because it will know that it acts honestly, that truth and goodness are the motives of
its actions’. V i c t o r i a toonde zich in hare brieven aan oom dankbaar voor diens
goede raadgevingen en hield hem van hare lectuur op de hoogte. Zoo vernemen wij,
dat zij, behalve de aanbevolen Mémoires van S u l l y , R u s s e l l 's Modern Europe
leest, de History of the Rebellion van C l a r e n d o n , La rivalité de la Erance et de
l'Espagne van G a i l l a r d , de Histoire Ancienne van R o l l i n , de Lettres de Madme
d e S é v i g n é , en voor de Indische geschiedenis M a l c o l m 's Life of Lord Clive.
Wanneer zij later kennis maakt met de Memoirs of colonel H u t c h i n s o n , waarin
de geschiedenis der omwenteling onder K a r e l I in zoo gansch ander licht wordt
geplaatst als in C l a r e n d o n 's werk, treft haar die sterke tegenstrijdigheid, en
gemoedelijk besluit ze dat de waarheid wel in 't midden zal liggen. Van hare overige
lectuur en studie is in de brieven uit dezen tijd weinig sprake; de tragedies van
R a c i n e worden genoemd maar verder hooren
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wij er niet van. Heel diep ging hare belangstelling niet, als wij die ten minste mogen
afmeten naar hetgeen zij in 1834 aan oom schreef over haar historische studie; zij
was toen bezig tabellen te maken van koningen en koninginnen, speciaal van die van
Engeland, daar - zoo voegt zij er volijverig bij - kennis der geschiedenis van mijn
eigen land een mijner eerste plichten is. Of oom ook gemeesmuild zou hebben? Er
is eene opteekening van 1841 uit den mond van M e l b o u r n e , haar eersten minister
en vaderlijken vriend, die van hare vorming eenig denkbeeld geeft; volgens hem dan
sprak zij goed Duitsch en schreef het ook, zij verstond Italiaansch, sprak vloeiend
Fransch en schreef het zeer elegant; daarenboven had zij een weinigje Latijn geleerd;
haar overige opvoeding dankte zij aan haar eigen aangeboren schranderheid en
vlugheid, en dit is, zoo oordeelt hij, misschien niet de meest geschikte opleiding
geweest voor iemand, die bestemd was om de kroon van Engeland te dragen. Mannen van wetenschap en letterkundigen ontving zij dan ook niet gaarne in haar
kring, omdat zij zich niet berekend gevoelde aan gesprekken over wetenschappelijke
en litteraire onderwerpen naar behooren deel te nemen. De regeeringsbeslommeringen
lieten haar later dikwijls niet veel tijd voor lectuur, maar in de eerste jaren van haar
koningschap hield zij toch ernstig de studie der geschiedenis van haar eigen land
aan, en wij vernemen dan van H a l l a m 's Constitutional History, van B u r n e t 's
History of my own time, en andere werken, die zij met prins A l b e r t las en waarbij
wel geen chronologische tabellen gemaakt zullen zijn.
Doch ik ben vooruitgeloopen. Voorshands is V i c t o r i a nog het prinsesje, dat
bezig is een prinses te worden, en gaandeweg de kinderspelen laat varen, niet alleen
voor de ernstige overpeinzingen die oom L e o p o l d haar aanbeval, maar ook voor
andere genoegens; gelukkiger dan hare halfzuster op haar leeftijd geweest was, geniet
ze van bals, van opera's en wijdt zij zich zelf ook onder bekwame leiding aan den
zang. Een andere afwisseling brengen reizen door het land, die hare moeder met haar
onderneemt om haar met
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haar toekomstig rijk eenigszins bekend te maken en die hier en daar tot zulke
geestdriftige begroetingen harer toekomstige onderdanen aanleiding gaven, dat de
koning er naijverig en ontstemd van werd. Trouwens, die ontstemming gold eigenlijk
meer zijne schoonzuster, V i c t o r i a 's moeder, dan zijne nicht. De hertogin van
K e n t hield hare dochter zooveel mogelijk verwijderd van het koninklijk hof, omdat
zij den toon die daar heerschte verkeerd vond; koning W i l l e m nam haar dat hoogst
kwalijk en gaf aan zijn boos humeur herhaaldelijk uiting. In 1836 bezorgde die slechte
verhouding groote tribulatiën aan oom L e o p o l d . V i c t o r i a zou nu spoedig
zeventien jaar worden; wat wonder, dat moeder en oom al eens dachten aan een
toekomstigen gemaal en dat zij dien zochten in hun eigen familie! Zij hadden het
oog geslagen op A l b e r t , den tweeden zoon van L e o p o l d 's broeder, E r n s t v a n
S a k s e n - C o b u r g , en blijkbaar was met V i c t o r i a ook reeds over die plannen
gesproken. In het voorjaar van 1836 zou E r n s t met zijn gelijknamigen zoon en met
A l b e r t te gast komen bij de hertogin van K e n t om V i c t o r i a in de gelegenheid
te stellen kennis te maken met A l b e r t , die dus, om zoo te zeggen, op keur zou
komen. Wat deed nu koning W i l l e m ? Hij noodigde den prins van O r a n j e en
diens twee zoons tot een bezoek uit, begunstigde de candidatuur van prins
A l e x a n d e r voor V i c t o r i a 's hand en liet verluiden, dat de Coburgers beter
zouden doen de reis uit te stellen! Groote onrust en verontwaardiging van L e o p o l d ,
die in een eigenaardigen brief V i c t o r i a aanspoorde zich niet als een slavin te laten
behandelen. Zijne bekommering duurde echter niet lang; de Coburgers bezochten
toch hunne zuster en tante, de hertogin v a n K e n t , en wat het voornaamste was,
A l b e r t maakte op zijn nichtje een heel gunstigen indruk; toen in Juni de gasten
Engeland verlieten om over Brussel huiswaarts te keeren, nam hertog E r n s t een
briefje van V i c t o r i a mee voor oom L e o p o l d , dat hij niet anders had kunnen
wenschen: ‘I must thank you, my beloved Uncle, for the prospect of great happiness
you have contributed to give me in the
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person of dear A l b e r t . Allow me then, my dearest Uncle, to tell you how delighted
I am with him, and how much I like him in every way. He possesses every quality
that could be desired to render me perfectly happy. He is so sensible, so kind, and
so good, and so amiable too. He has, besides, the most pleasing and delightful exterior
and appearance you can possibly see. I have only now to beg you, my dearest Uncle,
to take care of the health of one, now so dear to me, and to take him under your
special protection. I hope and trust that all will go on prosperously and well on this
subject of so much importance to me’. Nu, oom L e o p o l d bleef inderdaad de zorg
voor A l b e r t , vooral van zijne voorbereiding tot de moeilijke rol die hij hem had
toegedacht, ter harte nemen, maar weldra werd zijne aandacht toch in de eerste plaats
gevraagd voor de onmiddellijke belangen van V i c t o r i a . De gezondheidstoestand
van koning W i l l e m begon slecht te worden, maar bovendien zou V i c t o r i a den
24en Mei 1837 haar achttiende jaar en daarmee hare wettelijke meerderjarigheid
bereiken, waaraan vermoedelijk veranderingen in hare levenswijze, de vorming van
een eigen hofhouding, gepaard zouden gaan; en hierbij waren ook weer moeilijkheden
te vreezen, hetzij met den koning, hetzij met hare moeder. De raadgevingen van oom
werden veelvuldiger, naarmate de omstandigheden voor V i c t o r i a ernstiger werden,
maar daarenboven zond hij iemand naar Engeland, die haar als betrouwbaar raadsman
ter zijde kon staan. Het was baron S t o c k m a r , die indertijd, meer dan twintig jaar
geleden, als L e o p o l d 's lijfarts met dezen in Engeland gekomen maar later diens
particuliere secretaris en hooggeschatte vertrouweling geworden was; in de
onderhandelingen, eerst over L e o p o l d s candidatuur voor den Griekschen, dan
over die voor den Belgischen troon, had hij een belangrijke rol gespeeld. Met het
Britsche staatsleven en met de politieke partijen was hij voortreffelijk bekend,
evenzeer met het hof en de invloedrijke kringen, zoodat hij inderdaad V i c t o r i a
uitstekend van raad dienen kon. Nog geen maand vertoefde hij te Londen, toen, den
20en Juni, koning W i l l e m I V overleed
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en de zware regeeringstaak op V i c t o r i a 's jeugdige schouders werd gelegd.
Op het tijdstip, dat V i c t o r i a hare lange regeering begon, had Engeland den drempel
van een nieuwen tijd reeds overschreden. De vrij krachtige beweging voor hervorming
der oude instellingen, die zich in het laatste gedeelte der 18e eeuw had geopenbaard,
was gestuit en tot stilstand gebracht door het verloop der Fransche revolutie; de
hardnekkige worsteling met het revolutionnaire en napoleontische Frankrijk, ten
leste met zoo glanzend succes bekroond, had bij de overgroote meerderheid van de
heerschende partij der Tories te dieper de overtuiging gevestigd, dat er niets zoo
voortreffelijks bestond als de geldende wetten en gewoonten van Engeland en dat
hierin niets mocht veranderd worden. Hoe slecht die overtuiging ook strookte met
de omwenteling in het oeconomische leven van Engeland, die ongeveer evenwijdig
geloopen had met de Fransche revolutie, hoe duidelijk hare gevolgen ook om
maatregelen van voorziening vroegen, de mannen, die de leiding hadden gehad in
den grooten strijd tegen Frankrijk, hielden er ten sterkste aan vast. Doch lang kon
dat onbuigzame conservatisme niet gehandhaafd blijven. Zoodra de oude partijhoofden
van het tooneel traden en de regeering in handen kwam van jongere of minder starre
geestverwanten, begon nog tijdens de Tory-heerschappij een geleidelijke loswikkeling
uit het systeem van onveranderlijkheid. Maar wat C a n n i n g , P e e l , H u s k i s s o n
doorzetten, hetzij in de buitenlandsche staatkunde, hetzij in de strafwetgeving, in de
handelspolitiek of in de emancipatie der katholieken, brachten zij tot stand tegen het
verzet in van een aanzienlijk deel hunner partij en met de hulp der Whigs. Dezen
begonnen hunnerzijds met toenemende kracht op de hervorming der samenstelling
van het Parlement aan te dringen, en toen zij in het eerste Parlement van W i l l e m
IV te zamen met de misnoegde Tories de regeering een neerlaag toebrachten en zelf
de ministerzetels innamen, werd de ‘Reform’ onmiddellijk ter hand genomen en na
harden kamp
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doorgezet. Zij bracht een billijker verdeeling der parlementszetels en een voor dien
tijd aanzienlijke uitbreiding van het aantal kiezers, dat bijna verdubbeld werd. Met
een zeer korte tusschenpoos bleven nu de W h i g s voorloopig aan het bewind en
lord M e l b o u r n e was het hoofd van het kabinet, toen V i c t o r i a koningin werd.
Het Engelsche koningschap was reeds langen tijd in theorie en praktijk zeer beperkt,
maar de voorgangers van V i c t o r i a hadden zich toch gedurig met meer of minder
goed gevolg tegen de consequenties van de constitutioneele monarchie verzet. De
verbreeding van den grondslag, waarop de deelneming der natie aan het staatkundig
leven was gebouwd, de overwinning ook der W h i g s , die altijd de leer van het
verdragmatig koningschap hadden verkondigd, strekten er ongetwijfeld toe, aan den
invloed der kroon vaster en enger grenzen te trekken. Koning L e o p o l d was zelfs
van oordeel, dat sinds 1830 ‘the very spirit of the old monarchy has been abolished.’
Een kern van waarheid mag deze uitspraak bevatten, overdreven is zij toch zeker;
V i c t o r i a zelf heeft dit bewezen door de wijze, waarop zij het koninklijk ambt
heeft vervuld gedurende de jaren, waarvan deze briefwisseling getuigenis geeft.
Binnen zekere grenzen, die toch nog vrij wat ruimte laten, geldt van het
constitutioneele koningschap evenzeer als van menig andere waardigheid, dat de
inhebber er meer of minder van maken kan, al naar gelang hij zijne taak en zijn plicht
opvat.
Wat was V i c t o r i a 's opvatting van het koningschap? Naar sommigen beweren,
zou zij er nooit aan getwijfeld hebben dat zij de gezalfde des Heeren was. Uit de
thans uitgegeven brieven en stukken blijkt hiervan niet; men zou uit enkele uitingen
misschien wel iets in dien geest kunnen besluiten, b.v. uit haar eigen verslag der
kroningsplechtigheid in 1839, die blijkbaar een diepen indruk op haar had gemaakt;
doch bij een jonge vrouw, een meisje bijna nog, met ontvankelijk gemoed, was dit
niet anders denkbaar. In een brief van 1854 aan den koning van Pruisen gewaagt zij
van de heilige taak der vorsten
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om te zijn de hoeders der beschaving, de verdedigers van het recht, de scheidsrechters
der volken, en van hunne verantwoordelijkheid jegens God. Doch uitingen als deze,
die eenigszins in de bedoelde richting wijzen, zijn hoogst zeldzaam; overvloedig
daarentegen de bewijzen, dat zij een levendig besef had van de beperkingen harer
macht, die uit de instellingen van Engeland voortvloeiden, en ook van de zware
plichten, die het koninklijk ambt oplegden. Nu en dan hebben die plichten haar sterk
gedrukt. Na het overlijden van haar gemaal, in 1861, spreekt zij in een brief aan
koning L e o p o l d zelfs van hare ‘much disliked position,’ doch dit was onder zeer
buitengewone omstandigheden; dezelfde gedachte echter, zij het dan in zwakker
vorm, treft men ook vroeger meer dan eens aan. Als zij in Jan. 1844 het bescheiden
en rustige Claremont verlaat om naar Windsor te gaan, schrijft zij: Windsor is mooi
en geriefelijk, maar het is een paleis, en God weet hoe gaarne ik altijd met mijn
lieven A l b e r t en onze kinderen de kalmte en afzondering van het private leven
zou willen genieten en niet altijd het voorwerp zijn van waarneming en van
courantenartikels. In Febr. 1852 tweemaal eene verzuchting: ‘A l b e r t wordt dagelijks
meer verzot op politiek en zaken, en hij is voor beide zoo buitengewoon geschikt hij heeft zulk een doorzicht en moed - en ik krijg dagelijks van beide meer en meer
afkeer. Wij vrouwen zijn niet geschapen om te besturen, en als wij echte vrouwen
zijn, moeten wij een afkeer hebben van deze mannelijke bezigheden; maar er zijn
tijden, die iemand wel dwingen er mal gré bon gré belang in te stellen, en natuurlijk
doe ik het dan intensely.’ Een dag of tien later klaagt zij over de geweldige drukte,
die menigvuldige belangrijke vraagstukken van binnen- en buitenlandsche staatkunde
haar berokkenen; zij vindt het ‘very trying,’ en vervolgt dan: ‘A l b e r t wordt
wezenlijk een vreeselijk man van zaken; ik vind, dat de vriendelijkheid van zijn
karakter er eenigszins door vermindert en dat het zijn geest sterk in beslag neemt.
Dat alles bedroeft me, want ik kan geen genoegen vinden in deze dingen, hoe veel
belang ik ook stel in de algemeene Europeesche politiek;
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maar dagelijks word ik meer overtuigd, dat wij vrouwen, indien wij echte vrouwen
zullen zijn, met vrouwelijke eigenschappen en lief en huiselijk, tot regeeren niet
geschikt zijn; in ieder geval is het contre gré dat zij zich dwingen tot het werk, dat
het met zich brengt. Maar daaraan is nu eenmaal niet te doen, en iedereen, welke
plaats hij ook inneme, heeft tot plicht om alles te doen waartoe hij geroepen is.’
Plicht, dat is een woord dat in hare brieven dikwijls terugkomt; en al mocht zij er
nu en dan sterk onder gedrukt gaan, doorgaans kweet zij zich van hare plichten als
koningin met onvermoeiden ijver en opgewektheid. Maar zij zag dan ook in haar
koningschap iets zeer wezenlijks, geen bloot ornaat maar een levend deel der
staatsinstellingen met zeer gewichtige functies. Allerminst begeerde zij een
onderteekeningsmachine te zijn. Wat zij met haar naam bekrachtigde, wat namens
haar geschiedde, moest ook door haar vooraf gewikt en gewogen zijn; en streed het
voorgedragene te zeer met hare overtuiging van 't geen billijk, nuttig en in 't belang
van land en volk was, dan handhaafde zij haar recht om hare medewerking te
weigeren. Niet dat zij hardnekkig zich verzetten zou tegen hetgeen een duidelijk
onderkenbare geest van den tijd en van de meerderheid harer onderdanen eischte;
daartoe bezat zij een te helder begrip der Engelsche instellingen. Democratische
neigingen had zij niet, en uit zich zelf zou zij een verdere uitbreiding van het kiesrecht
niet te berde hebben gebracht, maar als in 1852 haar ministerie dat doet, legt zij er
zich bij neer, na hare opmerkingen over het ontwerp te hebben gemaakt; alleen stelt
zij den eisch, dat de minister, John Russell, zich nu ook houden zal aan het ontwerp
zooals zij het heeft goedgekeurd en zich in den loop van het debat in het Parlement
niet tot meerdere concessies aan de democratie zal laten medesleepen. Aan haar oom
schrijft zij bij die gelegenheid de verstandige woorden: ‘De uitbreiding van het
kiesrecht was bijna onvermijdelijk, en het was beter die hervorming rustig uit eigen
beweging tot stand te brengen dan te wachten totdat zij luidkeels werd geëischt, en
dan te moeten toegeven’, Eenige
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maanden te voren had zij tegenover denzelfden trouwen correspondent hare afkeuring
uitgesproken over de reactionnaire maatregelen van sommige vorsten op het vasteland:
‘In deze tijden is de positie van vorsten ongetwijfeld moeilijk, maar zij zou dat veel
minder zijn, indien zij zich gedroegen zooals eer en oprechtheid het eischen, en aan
het volk gaandeweg die rechten schonken, die alle redelijke en welgezinde lieden
bevredigen en den invloed der roode republikeinen verzwakken zouden. Doch in
plaats van dat te doen maken zij reactie en terugkeer naar al de dwingelandij en
verdrukking tot leuze en beginsel - en alle couranten en boeken zullen weer in beslag
genomen en verboden worden als in de dagen van Metternich!’ Wie zoo dacht, zou
geen aanvechtingen hebben om tegen den stroom van den tijd op te roeien, en ik
geloof ook niet, dat uit deze brieven verzet blijkt van V i c t o r i a tegen eenige
hervorming, die zuiver tot het gebied der wetgeving behoorde, terwijl zij sommige,
zooals de volledige overgang van het mercantilisme tot den vrijhandel, met warme
instemming heeft ondersteund. En hoewel zij geen groote bewondering koesterde
voor de praktijk der constitutioneele landen, heeft zij met de grootste nauwgezetheid
geregeerd in den geest der constitutioneele tradities, zooals zich die in Engeland
hadden ontwikkeld, en in hare houding tegenover de staatkundige partijen nimmer
ruimte gegeven aan den invloed van persoonlijke sympathieën. Behalve eenigermate
in den eersten aanvang harer regeering.
Toen zij, jong en onervaren, den troon besteeg, vond zij, zooals ik reeds in
herinnering gebracht heb, een Whigministerie met lord M e l b o u r n e aan het hoofd.
Ongetwijfeld heeft deze staatsman, al mag hij door groote talenten niet zoo hebben
uitgeblonken als sommige zijner tijdgenooten, zich bij uitstek verdienstelijk gemaakt
door de wijze, waarop hij zijne jeugdige koningin in den eersten tijd harer regeering
ter zijde gestaan en in de praktijk van het Engelsche staatsleven ingewijd heeft. Toch,
hoe loffelijk in 't algemeen zijn beleid te dien opzichte ook geweest is, heeft hij niet
steeds den juisten koers weten te houden.
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Zijn groote takt had tengevolge, dat de jonge vorstin in hem niet alleen den eersten
minister zag maar ook den vaderlijken vriend, wien zij een groote genegenheid
toedroeg. Wat wonder, dat zij, misschien bovendien nog onder de inwerking van
hetgeen zij omtrent haars vaders staatkundige neigingen wist, voor de Whigs een
sterke voorkeur had en in hen hare ware vrienden zag. Nu gebeurde het in Mei 1839,
dat het ministerie in het Lagerhuis een neerlaag leed en naar de praktijk van het
Engelsche parlementaire leven zijne portefeuilles ter beschikking van de koningin
stelde. V i c t o r i a vond het verschrikkelijk van M e l b o u r n e te moeten scheiden;
niettemin gaf zij aan diens advies gehoor en ontbood eerst den hertog van
We l l i n g t o n , dan, naar diens raad, R o b e r t P e e l , die de opdracht tot vorming
van een ministerie aanvaardde. Doch reeds heel spoedig werd haar de eisch van
nieuwe offers gesteld. Het gebeurde dikwijls, dat tegelijk met de ministers ook een
aantal leden der hofhouding, dames en heeren, vervangen werden door andere, die
nauw verbonden waren met de nieuw optredende ministers; de partij, die in het
bewind was, moest zoodoende hare geestverwanten in de onmiddellijke omgeving
der koningin hebben. P e e l verzocht nu, dat de koningin, ten einde aan het ministerie
dat gevormd stond te worden een blijk van vertrouwen te geven, een aantal harer
hofdames uit Whigsche families de plaats zou doen ruimen voor andere uit de kringen
der Tories. Zulk eene verandering in haar dagelijksche omgeving stuitte V i c t o r i a
geweldig tegen de borst; zij wilde zich naar de wenschen van P e e l , die toenmaals
persoonlijk haar zeer onsympathiek was, niet voegen, en aldus ontstond de vermaarde
crisis der ‘ladies of the bedchamber’. Lord M e l b o u r n e bracht de aangelegenheid
in den kabinetsraad, die de meening uitsprak dat de koningin P e e l 's eischen niet
behoefde in te willigen en zich bereid toonde, zoo noodig het bewind te blijven
voeren. V i c t o r i a , grootelijks verheugd over dezen steun, volhardde tegenover
P e e l in hare weigering; deze verklaarde dan de opdracht tot het vormen van een
ministerie niet te kunnen vervullen,
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en de Whigs bleven de regeeringsposten bezetten. Doch het ministerie was en bleef
zwak; het had slechts een kleine, onzekere meerderheid in het Lagerhuis, die telkens
afbrokkelde, en in 1841 leed het een nieuwe neerlaag. Wat nu? Wat in 1839 was
voorgevallen had V i c t o r i a 's voorkeur voor de Whigs, haar afkeer van de Tories
versterkt, en aan die gevoelens gaf zij in hare brieven uiting in krasse bewoordingen.
Terstond na de crisis van 1839 schreef zij aan M e l b o u r n e , hoe blij zij was
ontkomen te zijn aan de handen van menschen, die al hare persoonlijke gevoelens
zouden hebben opgeofferd aan hunne slechte partijbedoelingen. In Dec. 1839 heet
het in een brief aan haar aanstaanden gemaal: ‘Wat de Tories aangaat, ik ben nog
woedend; zonder ophouden schimpen en wrokken zij op de ongelooflijkste wijze.’
En in Jan. 1840: ‘De Tories zijn inderdaad zeer verbazingwekkend; daar zij ons in
het Parlement niet kunnen en durven aanvallen, doen zij al het mogelijke om tegen
mij persoonlijk grof te zijn... Alleen de Whigs zijn betrouwbare en loyale menschen,
en de radicalen zullen zich ook om hunne koningin scharen om haar te beschermen
tegen de Tories; maar het is een zonderling schouwspel om hen, die als Tories zich
plachten te laten voorstaan op hun buitengewone loyaliteit, alles te zien doen om
hunne jonge souvereine in de oogen van het volk neer te halen. Natuurlijk zijn er
uitzonderingen.’ In Sept. 1840 nog, toen reeds een ministeriëele crisis opnieuw
dreigde, had zij het onmogelijk genoemd zich tot P e e l te wenden. Zou zij thans,
nu de crisis werkelijk gekomen was, dit dan toch moeten doen? Zij kon er kwalijk
toe besluiten, en bij deze gelegenheid was M e l b o u r n e niet sterk genoeg om haar
den juisten weg op te dringen. Ofschoon hij besefte en aan de koningin ook verklaarde
dat thans de regeering aan de Tories moest overgaan, liet hij zich aan het wankelen
brengen, toen V i c t o r i a bleek te neigen tot ontbinding van het Parlement teneinde
een poging tot versterking der Whigs te wagen. Hij bracht de vraag der ontbinding
in den kabinetsraad ter tafel, de overgroote meerderheid der leden stemde er voor,
en al
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was het met bezwaard gemoed, M e l b o u r n e sloot zich bij dit advies aan, dat door
de koningin gaarne werd opgevolgd. Zoo kwam dan de koningin er toe om van haar
ontbindingsrecht gebruik te maken, louter en alleen om te trachten een partij, die
haar onaangenaam was, uit het bewind te houden. De poging der kwalijk beraden
vorstin mislukte deerlijk; de Whigs leden bij de verkiezing de neerlaag, en weldra
was geen ontkomen meer aan het aftreden van het ministerie-M e l b o u r n e en moest
inderdaad aan P e e l de vorming van een kabinet worden opgedragen. Met groote
kieschheid en takt ging deze te werk om de verandering zoo weinig mogelijk
onaangenaam te maken voor V i c t o r i a , die echter aanvankelijk haar tegenzin tegen
den grooten staatsman niet wist te overwinnen. Den 3en Oct. 1841 teekende G e o r g e
A n s o n , de particuliere secretaris van prins A l b e r t , aan:‘Gisterenavond zat ik aan
het diner naast de koningin. Hare Majesteit zinspeelde op de onhandigheid van Sir
R o b e r t P e e l , waaraan zij gevoelde dat zij niet kon gewennen. Ik vroeg of Hare
Majesteit daartoe al eenigermate haar best had gedaan, en vroolijk verzekerde mij
Hare Majesteit, dat zij ““meende dit werkelijk te hebben gedaan””. Sir R o b e r t 's
gebrek aan karakterkennis was zeer in 't oog vallend en onverklaarbaar; en dat zij
dit gevoelde, maakte het moeilijk voor Hare Majesteit bij aanbevelingen vertrouwen
te stellen in zijn oordeel’. Doch gaandeweg, ongetwijfeld mede onder den invloed
van haar gemaal maar zeker niet minder doordat zij P e e l 's groote eigenschappen
van hoofd en karakter in toenemende mate leerde schatten, veranderde deze meening
geheel, en toen zij in 1846 afscheid van zijn ministerie moest nemen, omdat P e e l
door zijn oeconomische politiek zich de vijandschap van een groot deel der Tories
op den hals had gehaald, beschouwde zij zijn aftreden als een onherstelbaar verlies
voor zich zelf en haar land. Gisteren, zoo schreef zij den 7en Juli aan haar oom, was
het een zeer moeilijke dag voor me. ‘I had to part with Sir R. P e e l and Lord
A b e r d e e n , who are irreparable losses to us and the Country; they were both so
much overcome that it quite overset
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me, and we have in them two devoted friends. We felt so safe with them. Never,
during the five years that they were with me, did they ever recommend a person or
a thing, which was not for my or the Country's best, and never for the Party's
advantage only; and the contrast now is very striking; there is much less respect and
much less high and pure feeling. Then the discretion of P e e l , I believe, is
unexampled’.
Wel ganschelijk dus was haar oordeel gedurende de vijf jaren van nauwe aanraking
met P e e l omgekeerd; en dit springt nog te meer in het oog, als men weet dat de
tegenstelling in ongunstigen zin, waarvan zij in de aangehaalde woorden gewaagde,
de W h i g s gold, die thans weer aan het bewind kwamen. Trouwens, het was niet
meer M e l b o u r n e , die aan het hoofd van het nieuwe kabinet optrad, daar hij te
ziekelijk was geworden; de plaats van P e e l werd ingenomen door J o h n R u s s e l l ,
de leiding der buitenlandsche zaken ging uit A b e r d e e n 's handen weer over in die
van P a l m e r s t o n , waaraan ze tot 1841 ook toevertrouwd was geweest. Het is
begrijpelijk, dat de koningin nu ook een anderen kijk had op de gebeurtenissen van
1839 en 1841; zij gevoelde spijt over hare toenmalige houding en verheelde dit niet
voor haren nieuwen premier, die in die jaren ook lid van het ministerie was geweest.
Naar aanleiding van verwachte sterke oppositie tegen voorstellen der regeering in
het Lagerhuis, raakte J o h n R u s s e l l in een brief aan de koningin al spoedig de
mogelijkheid aan van een parlementsontbinding. V i c t o r i a verzuimde de
gelegenheid niet om haren eersten minister van hare gewijzigde inzichten
dienaangaande op de hoogte te brengen. ‘Daar lord J o h n ’ - zoo luidde haar bescheid
van 16 Juli - ‘in zijn brief gewaagt van de mogelijkheid eener ontbinding, acht de
Koningin het goed hem te doen weten hoe zij over dat onderwerp in 't algemeen
denkt. Zij beschouwt de macht om het Parlement te ontbinden als een zeer kostbaar
en machtig werktuig in de handen der Kroon, maar waarvan geen gebruik behoort
te worden gemaakt dan in uiterste gevallen en wanneer zij zeker is van
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een goeden uitslag. Van dit werktuig gebruik te maken en dan de neerlaag te lijden
strekt tot groote vermindering van het aanzien der Kroon en is zeer schadelijk voor
het land. De Koningin gevoelt diep, dat zij een fout heeft begaan door in 1841
ontbinding van het Parlement toe te staan; de uitslag is geweest, dat een meerderheid
van bijna honderd stemmen tegen haar gekozen is; maar gesteld dat de uitkomst was
geweest dat de beide strijdende partijen ongeveer een gelijk aantal stemmen hadden
gekregen, dan zou de Koningin in de omstandigheid geweest zijn dat zij haar laatste
redmiddel had weggeworpen, en het zou voor haar onmogelijk zijn geweest een
ministerie te krijgen, dat met kans op succes de regeering zou hebben kunnen
voortzetten. De Koningin was daarom blij te bemerken, dat Sir R o b e r t P e e l niet
om ontbinding van het Parlement vroeg, en zij is het volkomen eens met de meening,
die hij in zijne laatste rede in het Lagerhuis heeft uitgesproken, toen hij zei: ‘“Ik ben
diep overtuigd, dat geen ministerie gerechtvaardigd is om te adviseeren tot uitoefening
van dit praerogatief, tenzij er een krachtig, redelijk vermoeden, ja een sterke moreele
overtuiging bestaat, dat het na eene ontbinding door de ondersteuning eener partij,
machtig genoeg om de voorgestelde maatregelen door te zetten, in staat zal zijn 's
lands zaken te besturen. Ik acht eene ontbinding om een partij te versterken niet te
rechtvaardigen. Naar mijne meening is de macht tot ontbinding een werktuig van
groot gewicht in de handen der kroon en zou er gevaar bestaan het stomp te maken,
indien het zonder noodzaak wordt aangewend. De eenige grond voor ontbinding zou
geweest zijn een sterk vermoeden, dat na eene ontbinding wij in dit Huis een partij
zouden gekregen hebben van voldoende kracht om aan de maatregelen, die wij
mochten voorstellen, praktisch gevolg te verzekeren. Ik bedoel niet eene
ondersteuning, gebaseerd op een overeenstemming in één groot vraagstuk van
binnenlandsche staatkunde, niet eene ondersteuning van hen, die, terwijl zijn in ééne
vraag van staatsbeleid met ons samengaan, in bijna alle andere van ons verschillen;
maar ik bedoel, dat wij de ondersteuning
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zouden hebben van een machtige partij, vereenigd door een algemeene
overeenstemming van politieke meeningen”’.
Aan de opvatting, die V i c t o r i a in dezen brief aan R u s s e l l , deels met P e e l 's
woorden, uiteenzette, is zij getrouw gebleven; zij heeft zich voortaan gehoed voor
de fout die zij eenmaal gemaakt had, en niet geduld dat men haar het belangrijke
ontbindingsrecht liet misbruiken; met zorg bewaarde zij het kostelijk praerogatief
voor de aanslagen van ministers, minder nauw van geweten dan P e e l zich getoond
had. Diens volkomen onzelfzuchtigheid, zijn zuivere, aan partijzucht vreemde liefde
voor zijn land had haar, zooals wij reeds hoorden, een gevoel van veiligheid gegeven.
Dit verloor zij, toen het nieuwe W h i g -ministerie optrad. Gedeeltelijk was dit te
wijten aan de groote beroeringen in Europa, die weldra volgden, maar stellig niet
minder aan het karakter en de wijze van optreden van P a l m e r s t o n . Er begon een
tijd van strijd. Want zoo gewillig als V i c t o r i a zich op wetgevend gebied voegde
naar de meerderheid van het Parlement, zoo beslist verzette zij er zich tegen om zich
in de oefening van het uitvoerend gezag door de aanmatiging van ministers op zij te
laten schuiven.
In Januari 1838, toen V i c t o r i a sinds eenige maanden den koninklijken titel voerde,
schreef oom L e o p o l d haar: ‘Om in stand te blijven heeft de monarchie zekere
elementen noodig, en de Souverein moet er aanhoudend op bedacht zijn deze
elementen te bewaren, of, wanneer ze door ongelukkige omstandigheden te veel
verzwakt zijn, er met alle middelen naar streven om ze weer te versterken. Gij zijt
te verstandig om niet te weten dat de bloote titel van Koningin of Koning van niet
de minste beteehenis is, wanneer aan den titel niet de macht is verbonden, die
onmisbaar is om de functies van het koningschap te vervullen. Ieder ambacht moet
geleerd worden, en tegenwoordig is het ambacht van constitutioneel Souverein, als
het goed zal worden uitgeoefend, uiterst moeilijk.’ Een wijze les, die aan V i c t o r i a
niet verspild was en met hare opvatting van het koningschap
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uitnemend strookte. Want de nauwgezette vervulling harer koninklijke plichten sloot
voor haar ook in het ijverig waken voor de rechten der kroon. Het is een genoegen
te zien, hoe wakker zij van den aanvang af de verdediging der koninklijke
praerogatieven ter harte neemt, en zeker is het niet het minst belangwekkende gedeelte
der uitgegeven briefwisseling, dat dit in een helder licht plaatst.
Als hoofd der uitvoerende macht eischte V i c t o r i a het recht op, niet alleen om
geregeld ingelicht te worden omtrent alles wat er belangrijks voorviel, maar ook om
er in te worden gekend; geen benoemingen van eenige beteekenis behoorden te
geschieden, geen orders van eenig gewicht verzonden te worden, die niet een
behoorlijken tijd vooraf aan hare overweging waren onderworpen. Zelfs haar vereerde
vriend M e l b o u r n e ontging een enkele maal een zachte berisping niet, als hij dit
vergat; maar toen deze door P e e l vervangen was en zij aanvankelijk in hare nieuwe
ministers nog geen groot vertrouwen stelde, hield zij met verdubbelde waakzaamheid
wacht. Aldus handelde zij trouwens in overeenstemming met den raad, dien
M e l b o u r n e haar in 1839, toen reeds van een Tory-ministerie sprake was geweest,
gegeven had. Hij had haar toen aangespoord om in de ministers, wien zij het beleid
van zaken opdroeg, het volste vertrouwen te stellen, maar terzelfder tijd haar eigen
oordeel te vormen over maatregelen en benoemingen die werden voorgesteld, en dat
duidelijk uit te spreken. ‘Your Majesty will do well to be from the beginning very
vigilant that all measures and all appointments are stated to your Majesty in the first
instance and your Majesty's pleasure taken thereupon previously to any instruments
being drawn out for carrying them into effect, and submitted to your Majesty's
signature. It is the more necessary to be watchful and active in this respect, as the
extreme confidence which your Majesty has reposed in me may have led to some
omission at times of these most necessary preliminaries.’ Nauwelijks was het
ministerie-Peel opgetreden, of de premier ontving een schrijven van de koningin,
waarin hem verzocht werd zorg te dragen voor eene behandeling
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van zaken in den geest van M e l b o u r n e 's advies. Een paar dagen later laat
V i c t o r i a hem weten, dat zij het eerst van hem bericht omtrent de verdaging van
het Lagerhuis had behooren te ontvangen, terwijl zij het nu in de couranten gelezen
heeft; zij verlangt, dat haar altijd een kort verslag der debatten wordt toegezonden,
door P e e l van die in het Lager-, door We l l i n g t o n van die in het Hoogerhuis.
In October van hetzelfde jaar 1841 het verzoek om op te helderen, hoe het komt dat
een Engelsch gezant vertrokken is zonder vooraf eene audiëntie aan te vragen. Sir
R o b e r t weet spoedig te voorkomen, dat de koningin aanleiding en grond voor
dergelijke aanmerkingen vindt; maar telkens als een nieuwe regeering optreedt, is
zij waakzaam dat aan de rechten der kroon en den haar verschuldigden eerbied niet
het minste wordt te kort gedaan. En het was haar hierbij niet louter om den vorm te
doen. Bij benoemingen liet zij herhaaldelijk haar medezeggenschap gelden, hetzij
om de aanstelling van partijmannen tegen te gaan, hetzij om te verhinderen dat
personen op posten werden geplaatst, te wier richtige vervulling hunne bekwaamheden
naar haar oordeel te kort schoten. En zooals in de benoeming tot staatsbetrekkingen
handelde zij, als hoofd der anglicaansche kerk, bij het bezetten van kerkelijke ambten.
Hier wendde zij haar invloed aan om mannen van verdienste en geleerdheid te
bevorderen, en vooral ook om een gematigde richting in de kerk te handhaven; het
Puseyisme, d.i. de neo-katholieke strooming onder de anglicaansche geestelijkheid,
keurde zij af, maar zij bedroefde zich ernstig over de domme protestantsche
hartstochten tegen de katholieken. ‘I blush for Protestantism. A Presbyterian
clergyman said very truly: Bigotry is more common than shame.’ Met nadruk kantte
zij zich tegen overdreven Zondagsheiliging, die de brievenbestelling stil wilde zetten:
‘The Queen thinks it a very false notion of obeying God's will to do what will be the
cause of much annoyance and possibly of great distress to private families.’ Evenmin
kon zij instemmen met het veelvuldig afkondigen van boetedagen en biddagen voor
bepaalde gevallen, waartoe
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men naar haar gevoelen veel te dikwijls overging. In 1854 heerschte cholera te Londen
en ter afwending van deze ramp werd een afzonderlijk gebed voorgesteld; de koningin
echter verzette zich hiertegen beslist: ‘The Queen must repeat what she has frequently
done, that she strongly objects to these special prayers which are, in fact, not a sign
of gratitude or confidence in the Almighty-for if this is the course to be pursued, we
ought to have one for every illness, and certainly in '37 the influenza was notoriously
more fatal than the cholera had ever been, and yet no one would have thought of
having a prayer against that. Our Liturgy has provided for these calamities, and we
may have frequent returns of the cholera, and yet it would be difficult to define the
number of deaths which are to make “a form of prayer” necessary. The Queen would,
therefore, strongly recommend the usual prayer being used, and no other, as is the
case for the prayer in time of War. What is the use of the prayers in the Liturgy,
which were no doubt composed when we were subject to other equally fatal diseases,
if a new one is always to be framed specially for the cholera? The Queen would wish
Lord A b e r d e e n to give this as her decided opinion to the Archbishop, at all events,
for the present. Last year the cholera quite decimated Newcastle, and was bad in
many other places, but there was no special prayer, and now the illness is in London
but not in any other place, a prayer is proposed by the Archbishop. The Queen cannot
see the difference between the one and the other.’
Natuurlijk dat de koningin ook dan, wanneer zij in een troonrede het woord te
richten had tot het Parlement, zich haar oordeel over het ontwerp der ministers
voorbehield en wijzigingen eischte, als haar dit noodig voorkwam. En dat deed zij
evenzeer, toen zij, na de volledige opheffing der Oost-Indische Compagnie, tengevolge
van den grooten opstand van 1857, in eene proclamatie hare Indische onderdanen
ging toespreken. Het ontwerp der proclamatie behaagde haar niet; zij verzocht nu
aan haar toenmaligen premier, lord D e r b y , het stuk zelf te schrijven
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in zijn voortreffelijke taal, ‘bearing in mind that it is a female Sovereign who speaks
to more than 100.000.000 of Eastern people on assuming the direct Government over
them after a bloody civil war, giving them pledges, which her future reign is to
redeem, and explaining the principles of her Government. Such a document should
breathe feelings of generosity, benevolence, and religious feeling, pointing out the
privileges which the Indians will receive in being placed on an equality with the
subjects of the British Crown, and the prosperity following in the train of civilisation’.
En in dien geest werd nu ook inderdaad de proclamatie opgesteld.
(Slot volgt).

Onze Eeuw. Jaargang 8

272

Judas Iskarioth, de verrader
Door Annie de Graaff.
‘En de satan voer in J u d a s , die toegenaamd was I s k a r i o t h , zijnde uit het getal
der twaalven.
En hij ging heen, en sprak met de Overpriesters en de Hoofdmannen, hoe hij hem
hun zoude overleveren.
En zij waren verblijd, en zijn het eens geworden, dat zij hem geld geven zouden.
En hij beloofde het, en zocht gelegenheid, om hem hun over te leveren zonder
oproer.’
De Christenheid heeft zich eeuwenlang bezig gehouden met den persoon van
J u d a s I s k a r i o t h , den discipel van Jezus die den Meester verried voor dertig
zilverlingen. Hoe was het mogelijk dat een der volgelingen zich aan die wandaad
schuldig maakte? Deze vraag werd door elken geloovigen Christen gesteld; in de
Schrift vond men echter niets dat eenig licht kon verspreiden. Alleen het feit werd
meegedeeld in de zoo even aangehaalde woorden.
Van den persoon van den verrader vernemen we slechts een enkelen karaktertrek,
die in het Johannes-Evangelie staat vermeld, n.l. in de verzen waarin wordt verhaald
dat M a r i a de voeten van Christus zalfde met zeer kostelijken nardus:
‘Toen zeide een van zijne discipelen, namelijk J u d a s S i m o n s zoon I s k a r i o t h ,
die hem verraden zou:
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‘Waarom is deze zalf niet verkocht voor driehonderd penningen en den armen
gegeven?
‘En dat zeide hij, niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een
dief was, en de beurs had, en droeg hetgeen gegeven werd.
Alleen in het evangelie van J o h a n n e s wordt op den roofgierigen aard van
J u d a s gewezen; dit evangelie is het laatst ontstaan, en deze discipel is er voor alles
op uit om systematisch te werk te gaan; hij wil motiveeren.
M a t t h e u s schrijft: ‘Tot hem kwam een vrouw, hebbende eene albasteren flesch
met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op zijn hoofd, daar hij aan tafel zat.
‘En zijne discipelen dat ziende, namen het zeer kwalijk, zeggende waartoe dit
verlies?
M a r k u s zegt ongeveer hetzelfde: ‘En er waren sommigen die dat zeer kwalijk
namen bij zichzelven, en zeiden: waartoe is dit verlies der zalf geschied?
Als J o h a n n e s echter er aan toevoegt: ‘Dit zeide hij: (J u d a s ,) omdat hij een
dief was, dan brengen we de geldzucht en het verraad van J u d a s terstond met elkaar
in verband, zonder dat de Evangelist dit ronduit zegt.
Eeuwenlang heeft men volstaan met deze opvatting. Juist de geringe som van
dertig zilverlingen maakte de misdaad nog afschuwwekkender. In de middeleeuwsche
letterkunde wordt J u d a s I s k a r i o t h als vloekwaardige ellendeling aan hel en
verdoemenis prijs gegeven.
De Germanen vooral beschouwden de daad van J u d a s als de grootste zonde, die
ooit werd begaan, daar zij de trouw als eersten en voornaamsten plicht betrachtten.
De daad zelve was zoo huiveringwekkend, dat ze zich niet om de aanleidende oorzaak
bekommerden.
De oud-Saksische H e l j a n d stelt J u d a s heel naïef voor als een Germaanschen
dienstknecht, die zijn leenheer, den Christus ontrouw is geworden. Het avondmaal
wordt beschreven; J u d a s vertrekt plotseling als de satan in hem is gevaren. De
Duitsche vertaling luidt aldus:
Satanas selber umschnürte scharf
Sein hartes Herz, seit ihn des Herrn Hilfe
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Verliesz in diesem Lichte.
Es raffte sich rasch auf, des Verrats begierig,
J u d a s , und ging, grimmen Sinn hegend,
Der Degen dem Dienstherrn, und düstre Nacht
Umfing den Verfehmten.
De opvatting van D a n t e in zijn Divina Comedia is geheel dezelfde. Ook bij de
Ghibellijnen werden ontrouw en verraad als de grootst denkbare zonden beschouwd.
In zijn Inferno beschrijft hij den heerscher der hel, zijn Dis of Lucifer, die in elk van
zijn drie monsterachtige muilen een misdadiger verbrijzelt. Dit zijn B r u t u s en
C a s s i u s , de moordenaars van C a e s a r ; de derde misdadiger is J u d a s die nog
vreeslijker folteringen ondergaat.
In de latere middeleeuwen wordt de opvatting gewijzigd in zoo verre, dat de
hebzucht van J u d a s uitsluitend als drijfveer van de daad wordt beschouwd.
De begeerte naar geld wordt hoe langer hoe meer op den voorgrond gedrongen,
als het karakter van het kerkelijke drama verloren gaat. De passie-spelen in de laatste
jaren der middeleeuwen zijn geschreven voor de burgerij; vorm en inhoud toonen
duidelijk dat in alles rekening is gehouden met dit publiek. Grilde-broeders en
handwerkslieden moesten duidelijk zien, waartoe de begeerige mensch kan worden
gebracht. Bijgevolg werd het tooneel, waar J u d a s voor de overpriesters verschijnt
en met dezen over den prijs staat te dingen, hoe langer hoe breeder uitgesponnen. In
een passie-spel, dat in 1501 voor de eerste maal werd opgevoerd, gaat J u d a s zelfs
zoo ver dat hij iedere munt eerst betast; op elken zilverling heeft hij wat aan te merken;
de eene is van lood, een andere is te veel afgesleten, een derde is valsch, enz.
Hier is dus het komische element doorgedrongen: de verrader wordt belachelijk.
Het komische element treedt nog sterker naar voren door de nauwe betrekking waarin
J u d a s tot den duivel staat in de middeleeuwsche passiespelen. De mysteriën stellen
Satan meestal voor als een boosaardigen potsenmaker, hetgeen moet worden opgevat
als de krachtige zelfbewustheid van het jonge Christendom,
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dat den aartsvijand niet meer schuwt, nu Jezus de machten der hel heeft overwonnen.
Het passie-spel te Oberammergau deelt geheel de opvatting van het middeleeuwsche
drama. Ook hier is geldzucht de eigenlijke drijfveer tot de daad. J u d a s heeft zich
bij de discipelen gevoegd, omdat hij een goeden slag dacht te slaan. Ook bij hem
hadden de wonderen van Jezus het vermoeden gewekt dat het rijk Israël weder zou
worden hersteld. Maar Jezus laat de goede gelegenheden voorbij gaan, zegt J u d a s
bij zichzelf. Hij spreekt voortdurend over scheiding en dood; in raadselachtige
woorden troost hij ons met eene vage toekomst.
J u d a s begint in te zien dat de jongeren steeds in armoede zullen blijven leven.
In plaats van een eerste plaats te bekleeden in het nieuwe koninkrijk, zal hij misschien
gevangen worden genomen. Neen, hij zal terugkeeren, nu het nog tijd is. Uit de
gezamenlijke kas heeft hij van tijd tot tijd een kleinigheid genomen en zoodoende
een sommetje bij elkaar gebracht. Wat was die vrouw toch dwaas om die kostbare
zalf uit te storten voor zulk een nutteloos eerbetoon! Die nardus was wel drie honderd
penningen waard. Was dat geld maar in de gemeenschappelijke kas gevloeid; dan
was hij voor langen tijd geborgen. Hij zou het zich wel hebben weten toe te eigenen.
Maar nu moet hij zoo spoedig mogelijk een middel vinden om aan den kost te komen.
Als deze naïef-hebzuchtige J u d a s voor den Hoogen Raad verschijnt steekt hij
de dertig zilverlingen haastig en gejaagd in den zak, waaruit al weder blijkt, hoe geld
en nog eens geld zijn doel is in het leven.
Eenzelfde opvatting van den J u d a s vinden we in het eigenaardige werk van
P a t e r A b r a h a m a S a n c t a C l a r a : ‘J u d a s der Ertzschelm für ehrliche Leuth,’
of ‘Eigentlicher Entwurf und Lebensbeschreibung desz Iscariotischen Bösewicht,’
waarvan de eerste uitgave in 1668 te Salzburg verscheen.
De monnik heeft den ‘Bösewicht’ als aanleiding genomen om den verdwaalden
menschen wijze lessen in te
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prenten. Hij haalt er van alles en nog wat bij. Toch is de biographie een samenhangend
verhaal gebleven. Pater A b r a h a m heeft uit alle mogelijke bronnen geput;
eigenaardig is, dat we de oudste sagen hier in gewijzigden vorm terug vinden.
De monnik schrijft dat de moeder van J u d a s voor zijn geboorte een bangen
droom heeft gehad; daarom legt ze het pasgeboren kind met zijn ‘groote hoofd’ in
een biezen kistje(!) en laat dit wegdrijven in zee. Het mandje wordt door de golven
naar het eiland Iskarioth gestuwd, waar de koningin zich over den vondeling ontfermt
en hem als haar eigen kind laat opvoeden. Later schenkt ze het leven aan een zoon;
J u d a s wordt door nijd en afgunst bezield; hij vermoordt den jongen prins, waarop
hij zelf in allerijl moet vluchten. Eindelijk komt hij aan het hof van den viervorst
P i l a t u s . Diens buurman heeft een tuin met een fraaien appel-boomgaard. J u d a s
wil zich de gunst van zijn meester verwerven; hij zal hem gelukkig maken met een
voorraad appels. Daarom klimt hij op zekeren dag over het hek van den buurman,
wiens boomgaard hij deerlijk gaat plunderen. De eigenaar komt plotseling opduiken;
een gevecht ontstaat, en J u d a s doodt zijn vader, zonder dat hij dit vermoedt. De
weduwe klaagt den moordenaar aan; P i l a t u s wil de zaak sussen, en werkelijk
slaagt hij er in de weduwe te bepraten om met J u d a s te hertrouwen.
Als deze O e d i p u s verneemt, wie zijn echtgenoote is, zondert hij zich van de
wereld af om boete te doen, waarna hij zich aansluit bij Jezus' discipelen. Zijn
bekeering is echter niet van langen duur; hij is aangesteld als schatmeester, komt
daardoor voortdurend in aanraking met wisselaars, die hem op den slechten weg
brengen; zijn hebzucht brengt er hem ten slotte toe om de vreeselijke daad te begaan.
Na het verraad ontdoet hij zich van den gordel, waarmee hij zijn kleeren houdt
saâmgebonden; dezen knoopt hij tot een lus, waaraan hij zich ophangt aan een boom,
die voor galg schijnt gemaakt.
De Russische criticus A r t h u r L u t h e r , van wiens hand
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een Judas-studie verscheen in een Russisch letterkundig blad, haalt eenige zinnen
aan, waarmee de monnik den zelfmoord beschrijft, tevens om een staaltje te geven
van den eigenaardigen stijl van den pater. O.a.:
‘Nachdem nun allen göttlichen Gnaden und Erleuchtungen in dem Iscariotischen
Herzen der völlige Pasz versperret worden, und in besagtem Böswicht nicht ein
Tropfen Blut mehr zu finden war, der da von einem redlichen und ehrlichen Menschen
herrührete, also hat er ohne viel Verweilung den Strick, mit dem er die Kleider
aufgegürtet hat, ganz rasend herabgelöst, solchen an seinen diebischen Hals gelegt,
den nächsten Baum, welcher gleichsam von Natur zu einem bequemlichen Galgen
also erwachsen, mit absonderlicher Hilfe des bösen Feindes, hinauf geklettert, daselbst
mit dem Strang sein eigner Henker worden, auch so lang mit den Füszen gezappelt,
den Leib hin und her geschwungen, bis solcher in der Mitt von einander zersprungen,
und nachmals die verdammte Seel, samt dem Ingeweid, das elende Losament verlassen
und zum Teufel in die unterste Höll gefahren.’
In K l o p s t o c k 's Messias vinden we een diepere opvatting van den J u d a s . Ook
hier is de verrader hebzuchtig en begeerig, doch hoofdzakelijk wordt de nadruk
gelegd op den vurigen wensch van J u d a s om de eerste te zijn in het koninkrijk, dat
door Jezus zal worden gesticht. De discipelen zullen daar allen een plaats bekleeden,
doch J u d a s wil de eerste zijn, en daarom is hij jaloersch op J o h a n n e s , den meest
geliefden leerling van den Meester.
J u d a s wordt hier niet tot de daad gedreven door het verlangen naar Jezus' dood
- hij wil den gang der zaken alleen leiden op den weg, die hem goed dunkt. 's Nachts
denkt hij de stem van zijn vader te vernemen; het is echter S a t a n die hem booze
gedachten inblaast:
‘Sieh, der Messias verzicht mit seiner Erlösung,
Und mit dem herrlichen Reich, dasz er aufzurichten verheiszen.
Nichts ist den Groszen in Juda verhaszter als dieses Reich Jesu!
Täglich sinnen sie ihm den Tod aus. Veratelle dich, J u d a s ,
Du, als wolltest du ihn in die Hand der wartenden Priester
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Ueberliefern; nicht Rache zu üben, weil er dich hasset,
Sondern ihn nur dadurch zu bewegen, dasz er sich endlich
Ihrer langen Verfolgungen müd' und furchtbar erzeige,
Dasz er mit Schande, Bestürzung und Schmach sie zu Boden schlage,
Sein so lang' erwartetes Reich auf einmal errichte.
O dann wärst du ein Jünger von einem gefürchteten Meister!’

Deze opvatting van K l o p s t o c k , wat den J u d a s betreft, is dezezelfde als van
G o e t h e . In den Ewigen Jüden wordt J u d a s gesteld tegenover den idealist Jezus.
J u d a s heeft zich uit volle overtuiging bij den Messias aangesloten, doch Jezus
is anders dan de Christus, dien J u d a s zich heeft gedacht. Daarop keert hij zich van
den Meester af, en verraadt hem.
Twee beweegredenen kunnen hem tot deze daad hebben gedreven: of de wensch
Jezus tot daadwerkelijk optreden te dwingen, of de begeerte om wraak te nemen op
Christus voor de teleurstelling die Jezus hem, onschuldig en onbewust, heeft
berokkend.
Deze K l o p s t o c k - G o e t h e opvatting wordt door vele letterkundigen gedeeld,
die den J u d a s tot onderwerp namen van gedicht en proza werk.
Ook de maker van het passie-spel te Oberammergau staat onder den invloed van
K l o p s t o c k . Dit blijkt uit de prologen, en uit een alleenspraak van J u d a s , waar
hij zegt:
‘Siegt der Meister und offenbart er seine Herrlichkeit - dan werfe ich mich ihm
reumütig zu Füszen; er ist gut und ich habe noch nie gesehen dasz er einen
Reumütigen von sich gestoszen hätte. Er wird mich wieder aufnehmen; ja, ik kann
mir dann das Verdienst zuschreiben, dasz ich die Sache zur Entscheidung gebracht’.
Pater D a i s e n b e r g e r heeft de J u d a s -figuur echter niet geheel in dezen trant
durven opbouwen.
J u d a s is in den Messias diep teleurgesteld, omdat hij verwacht dat het oude Israël
in al zijn pracht en heerlijkheid zou worden hersteld. Het rijk van Christus is echter
niet van deze aarde.
Dit thema hebben verscheiden dichters verwerkt, pogingen die meer of minder
zijn geslaagd. F r i e d r i c h
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H e b b e l schijnt van plan te zijn geweest een Christusdrama te schrijven. Hiertoe
is het echter niet gekomen; wel werden in zijn nalatenschap enkele eigenaardige
aanteekeningen gevonden, als: ‘Judas war der Allergläubigste’.
Ook bij I b s e n vinden we een merkwaardige Judasscène in de derde acte van
C a e s a r 's afvalligheid.
J u d a s verschijnt voor Keizer J u l i a n u s : ‘Wie was je tijdens je leven?’ vraagt
C a e s a r . - ‘Het twaalfde rad aan den wereldwagen’, luidt het antwoord. - ‘Het
twaalfde? En het vijfde is reeds overbodig’. - ‘Waarheen zou de wagen zijn gerold
zonder mij?’ - ‘Waarheen rolde hij door jou?’ - ‘Naar de heerlijkheid’. - ‘Waarom
hielp je daartoe mede?’ - ‘Omdat ik wilde’. - ‘Wat wilde je?’- ‘Wat ik willen moest...?
-“Wie heeft je uitverkoren?” - “De Meester”. - “Was de Meester zich bewust van
wat komen zou, daar hij jou heeft uitverkoren?” - “Ja, dat is het raadsel”.
En dit is juist het J u d a s -vraagstuk. Jezus kon alleen de Verlosser worden, indien
hij werd vervolgd, gevangen genomen en ter dood gebracht. De verrader is dus het
onmisbaar werktuig om het doel te bereiken. Eenige jaren geleden verscheen een
belangrijk opstel in het Theosofisch maandblad: ‘Het verraad van J u d a s .’ Hierin
betoogt de schrijver, dr. S c h u v e r , dat J u d a s door den Meester werd gekozen om
de zware taak te volbrengen. Ook deze auteur beschouwt J u d a s als den
‘allergläubigste.’
In een droom ziet J u d a s het tafereel van het Pascha, het avondmaal en het daarop
gevolgd verraad. Voordat hij in de gelegenheid is Jezus hierover te ondervragen,
richt de Meester het woord tot hem: ‘J u d a s , thans kan ik u zeggen welk werk voor
u is weggelegd: Gij zult mij overleveren aan mijne vijanden.’ En als J u d a s bitter
bedroefd is over deze woorden, zeide Jezus: ‘J u d a s , J u d a s , hoe gering is nog
uw geloof in de wijsheid mijns Vaders. Maar toch, ik kan het u ditmaal vergeven,
want uwe liefde voor mijne persoonlijkheid heeft uw geloof op den achtergrond
gedrongen. Ja J u d a s , uw droom bevatte waarheid. Gij zult mij den vijand
overleveren.... maar
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niet als verrader, doch als een mensch vol reine, onzelfzuchtige liefde. Het offer moet
gebracht.’
J u d a s begint nu het schoon verband te beseffen tusschen het naderend treurspel
en het goddelijk offer, gebracht van Eeuwigheid tot Eeuwigheid.
Dan nadert hij J e z u s om den Meester te kussen, zeggende: ‘Heer, door dit teeken
zal ik u den vijand overleveren en ik zal mij stellen tot een afschrikwekkend voorbeeld
in uw drama, voor allen die met gedachten van verraad mochten omgaan in de
komende tijden.’
En Jezus ziet hem glimlachend aan, hem bestralend met de groote liefde, welke
het stempel was der echtheid van Zijne goddelijke zending.
In de Russische letterkunde is de J u d a s -figuur zelden tot onderwerp gekozen,
de oude apokryphische vertellingen daargelaten, die alle haar oorsprong vinden in
Byzantijnsche en Oostersche legenden. Ook de gedachten der volkszangers, de
zoogenaamde Doegovnjie Stiegie of Raskolniekie, zijn in dit opzicht van weinig
belang.
De Russische letterkunde houdt zich zelden met abstracte onderwerpen bezig. Dit
is mogelijk een der redenen waarom het J u d a s -thema zoo zelden werd behandeld.
Ook zouden nog kort geleden allerlei moeilijkheden in den weg zijn gelegd aan een
Russisch auteur, die met een onderwerp als Jezus en J u d a s voor den dag was
gekomen. De kerkelijke en wereldlijke censuur zouden hem om strijd zijn aangevallen.
Wel geeft P o e s j k i e n den titel ‘Jiesoes’ op in de lijst zijner drama's, doch hiervan
werd in zijn nalatenschap geen enkele regel gevonden, zoodat de schrijver dit
vermoedelijk heeft vernietigd. Trouwens blijft het de vraag of het een Christus-drama
zou zijn geworden, daar het Russische Jiesoes zoowel de vertaling is van Jezus, als
van Jozua.
Thans is de Russische litteratuur echter een werk rijk geworden van L e o n i e d
A n d r e j e f , die den Judas als hoofdpersoon heeft gekozen. De geniale auteur, die
in zijn land door de jongere generaties als een afgod wordt
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vereerd, heeft zich in de laatste jaren bij voorkeur bezig gehouden met de behandeling
van godsdienstige onderwerpen en bijbelsche personen. Zijn ‘Eleazar’, b.v. behandeld
op zeer eigenaardige wijze de opstanding van L a z a r u s , en ‘Het Leven van Pope
Vassili Fievejskjoe’ is slechts het sombere verhaal van een doodgewonen priester;
de hoofdgedachte is echter de strijd tusschen den mensch en zijn God.
A n d r e j e f 's vroegere novellen en vertellingen worden echter verre overtroffen
door zijn ‘J o e d a I s k a r i o t ie droegie’ - J u d a s I s k a r i o t h en de anderen,
waarin de bijbelsche stof gedeeltelijk in een nieuw licht wordt geplaatst.
De aanvang luidt aldus:
‘Men had Jezus Christus herhaalde malen gewaarschuwd dat J u d a s I s k a r i o t h
een man was met een zeer slechten naam, voor wien men op zijn hoede moest wezen.
Eenigen zijner leerlingen, die in Judea hadden vertoefd, hadden hem goed gekend.
Anderen hadden veel over hem hooren spreken, doch er was niemand die een woord
te zijnen gunste kon aanvoeren. Als goede menschen over hem spraken, zeiden ze
dat hij hebzuchtig was, diefachtig, een huichelaar en bedrieger, en indien slechte
menschen naar J u d a s werden gevraagd werd hij door hen met harde woorden
beoordeeld. ‘Hij sticht altijd ruzie tusschen ons,’ zeiden ze, op den grond spuwend
om hun verachting te toonen: ‘Hij heeft iets in den zin, komt het huis binnen, zacht
als een scorpioen en verlaat dit met getier. Ook de dieven hebben vrienden, ook de
roovers hebben kameraden, ook de leugenaars hebben vrouwen tegen wie zij wel
eens de waarheid spreken, doch J u d a s spot met dieven en eerlijke menschen, al
verstaat hij zelf de kunst om behendig te stelen, en al is zijn uiterlijk
weerzinwekkender dan van alle inwoners van Judea. Neen, hij is niet een der onzen,
die roode J u d a s I s k a r i o t h .’ Zoo spraken de slechten, wat de verbazing wekte
der goede menschen, want zij zagen geen groot verschil tusschen I s k a r i o t h en
deze inwoners van Judea die hem zoo wreed beoordeelden. -’
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De opvatting van A n d r e j e f 's Judas is zoo eigeneigenaardig, daar de Verrader half
als Mephistopheles, half als Thersites wordt voorgesteld. J u d a s is een scepticus,
diep doordrongen van de gemeenheid en laagheid der menschelijke natuur, een
anarchist die evenals S a w w a 1) het gansche laaghartige slavenvolk wil verdelgen,
omdat het niet waard is te bestaan. J u d a s spot, hoont en lastert om zijn diepe
verachting te kennen te geven. Voor niets of niemand gevoelt hij eerbied en ontzag;
terstond weet hij de leelijke karaktertrekken en hoedanigheden in de menschen te
bespeuren.
Zichzelf spaart hij evenmin. Zoo beweert hij op zekeren dag dat geen goede
menschen op de wereld bestaan; zelfs gaat hij zoo ver om lastertaal te spreken van
eerbiedwaardige lieden met een smetteloos verleden, waarop de discipelen hem
spottend vragen, ‘of zijn vader en moeder dan geen goede menschen waren’.
Judas glimlacht, listig knipt hij met de oogen.
‘Wie was mijn vader?’ zegt hij. ‘Misschien de man die mij met roeden sloeg, of
was het de duivel of een bok? Kan J u d a s al diegenen kennen met wie zijn moeder
omgang had? J u d a s had zoovele vaders; over welken spreekt ge?’
M a t t h e u s is verontwaardigd; toornig wijst hij den lasteraar terecht. P e t r u s
schatert het uit, doch plotseling wordt hij ernstig. Hij neemt J u d a s terzijde en vraagt:
‘En Jezus? Heb je Hem ook niet lief?’
Een vreemde, boosaardige uitdrukking verschijnt op het gelaat van J u d a s .
‘Ik heb hem lief’, antwoordt I s k a r i o t h .
Hoe komt nu deze mensch onder de apostelen? Juist zijn pessimisme heeft hem
tot Jezus gebracht. De Heiland is de eerste en eenige mensch wien men niets kan
verwijten. De gansche persoonlijkheid van Jezus vormt een scherpe tegenstelling
met de sombere beschouwingen van I s k a r i o t h . J u d a s zelf lijdt smartelijk onder
zijn pessi-

1) Van A n d r e j e f 's drama ‘Sawwa’ verscheen een vertaling in ‘Europa.’
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misme. Juist daarom gevoelt hij zich aangetrokken tot den Meester dien hij lief heeft.
Doch in die liefde schuilt voor een groot deel medelijden met de goedgeloovigheid
van Jezus, die in de menschen blijft vertrouwen. J u d a s is vast en zeker overtuigd,
dat de Heiland ten slotte zal inzien, dat zijn goedheid en liefde aan onwaardigen werd
verspild. Daarom beijvert I s k a r i o t h zich de ontgoocheling minder wreed te maken
door telkens Jezus er op te wijzen, dat hij, J u d a s , het met zijn pessimistische
beschouwingen aan het rechte eind heeft gehad.
De discipelen houden dit uitsluitend voor leedvermaak; zij begrijpen niet deze
zonderlinge, vreemde liefde voor den Meester. En Jezus keert zich hoe langer hoe
meer van I s k a r i o t h af.
J u d a s gevoelt zich gebelgd en beleedigd, dat zijn diensten niet erkend worden.
Dit wordt duidelijk aangetoond in de episode van het gestolen bokje:
Tijdens de zwerftochten door Judea werden Jezus en zijn volgelingen eens vriendelijk
ontvangen in een vlek waar zij gul werden onthaald. Toen zij verder trokken ontstond
een twist tusschen T h o m a s en J u d a s . Om dien te beslechten keerden beiden naar
het vlek terug. Hier vonden ze de dorpelingen in de grootste opwinding. Een vrouw
riep jammerend dat haar mooi wit bokje was gestolen. Niemand anders dan Jezus
kon de dief zijn. Enkelen wilden de discipelen achterna snellen. Het diertje werd
echter spoedig gevonden; met de horens was het in de doornestruiken blijven haken.
Toch bleven de menschen volhouden dat Jezus een dief was en bedrieger.
Toen Judas dit verhaal meedeelde, werden de discipelen hevig vertoornd:
‘Judas had gelijk, Heer; dit waren slechte menschen,’ riep P e t r u s met gebalde
vuisten; ‘zal ik tot die dwazen terugkeeren en...’
Doch Jezus wierp hem een strengen blik toe, waarop P e t r u s zweeg en beschaamd
de oogen neersloeg. En van dien dag af greep een zonderlinge ommekeer plaats in
zijn verhouding tot J u d a s . ‘Vroeger had de Meester dik-
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wijls een vriendelijken blik geworpen naar J u d a s , en over zijn grappen geglimlacht.
Doch als de oogen van den Meester thans rustten op dezen discipel, dan was het of
ze J u d a s niet zagen. Maar waar Hij ook over sprak, altijd scheen Hij het woord te
richten tot J u d a s . Aan ieder schonk hij een heerlijke bloem, een geurige roos van
den Libanon; voor J u d a s bleven slechts de scherpe doornen alsof J u d a s geen hart
bezat, als vermocht hij niet de liefelijke bloementeerheid te bewonderen.’
J u d a s verheugt zich als hij gelijk heeft gehad en de menschelijke slechtheid
wederom is gebleken. De Heiland wil echter liever honderdmaal bedrogen uitkomen
dan zijn geloof in de menschheid verliezen.
Het zonderlinge en raadselachtige in deze J u d a s -figuur treedt telkens op den
voorgrond. Zoo ook in de mooie bladzijden waar Jezus en de discipelen worden
beschreven, gaande over een steen en weg. Reeds vijf uren hebben ze langs het slecht
begaanbare, gloeiend-heete pad geloopen. Zij houden halt tusschen twee rotsen,
omdat Jezus klaagt over moeheid. De Meester vleit zich neer om uit te rusten. P e t r u s
en J o h a n n e s improviseeren een tent door over twee hooge rotsblokken hun mantels
uit te spreiden, die ze met een steen vastleggen.
De discipelen laten den Meester alleen. Zij houden zich bezig met allerlei
tijdverdrijf. De een zoekt bloemen, schaarsch gezaaid op den steenachtigen bodem;
als hij die vindt - brengt hij ze Jezus. J o h a n n e s neemt een mooi blauw hagedisje
voorzichtig op; met blijden glimlach brengt hij het Jezus. En het hagedisje ziet met
zijn sluwe, raadselachtige oogjes op naar Zijn oogen; het helle lichaampje glijdt over
Zijn warme hand en snel verdwijnt het met kwispelend staartje.
P e t r u s kan zich alleen op luidruchtige wijze vermaken. F i l i p p u s en hij werpen
zware steenen in den afgrond die een donderend geraas maken.
‘Waarom doe je niet mee, J u d a s ?’ roept P e t r u s hem vroolijk toe.
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‘Mijn borst doet pijn,’ antwoordt J u d a s , ‘en niemand had het me gevraagd’.
Nu begint een wedstrijd tusschen P e t r u s en I s k a r i o t h . De schijnbaar-zwakke
J u d a s tilt met het grootste gemak de zwaarste rotsblokken omhoog. Voor hem moet
de sterke P e t r u s in kracht onderdoen. Toornig loopt hij naar Jezus toe en zegt:
‘Heer, ik wil niet dat J u d a s sterker is dan ik’.
‘Wie helpt I s k a r i o t h ?’ vraagt Jezus met zachte stem.
De discipelen bewonderen echter de reuzenkracht van J u d a s ; vriendschappelijk
kloppen ze hem op den schouder, erkennend dat hij als overwinnaar uit den strijd is
getreden.
Doch Jezus loopt zwijgend vooruit; geen woord van lof komt over Zijn lippen.
Langzamerhand laten de discipelen J u d a s alleen, zich voegend bij den Meester.
En als Jeruzalem in de verte opdoemt loopt J u d a s alleen achter de anderen: de
sterke J u d a s , J u d a s de overwinnaar, loopt alleen achter de anderen.
I s k a r i o t h wordt al bitterder gestemd. Hij wil Jezus toonen dat men aan slechte,
menschelijke neigingen kan blijven toegeven, ook al behoort men tot de volgelingen
van den Meester.
Daarom steelt hij eenige zilverlingen uit de gemeenschappelijke kas, die onder
zijn beheer staat. De discipelen zijn hevig vertoornd, als T h o m a s den diefstal en
den dader ontdekt. P e t r u s grijpt I s k a r i o t h bij den kraag en brengt hem naar
Jezus.
‘Heer - hij is een schelm - een dief - hij heeft ons bestolen’.
P e t r u s ziet Jezus aan; haastig laat zijn hand den schuldige los. De Meester spreekt
geen woord; zijn zwijgende vergevings-gezindheid ontwapent allen. J u d a s gevoelt
zich wederom verslagen.
En het was in dezen tijd dat de gedachte aan verraad voor de eerste maal opkwam
bij J u d a s . Als de menschen hun weldoener gevangen laten nemen en vonnissen
als een misdadiger, dan zal ieder inzien dat hij, J u d a s , gelijk heeft gehad met zijn
pessimistische beschouwingen.
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Nu gaat J u d a s naar den hoogepriester en de ouderlingen; aan dezen zal hij den
Meester verraden. Uitvoerig staat A n d r e j e f stil bij het gesprek tusschen J u d a s
en den sluwen, machtigen hoogepriester A n n a s . Reeds lang heeft deze heimelijk
den profeet uit Galilea gevolgd, die zulk een machtigen invloed uitoefent op het
Israëlitische volk.
Na lang schacheren worden zij het eens over den prijs. Dertig zilverlingen is de
som waarvoor J u d a s zijn Meester verkoopt.
Nu zal blijken wie gelijk heeft gehad: de idealist of de pessimist: nu zal de
menschheid op de proef worden gesteld. Hopend en vreezend, ziet J u d a s het
oogenblik tegemoet, waarop de menschen zich zullen toonen in hun ware gedaante.
In den J u d a s van A n d r e j e f schuilt ook iets van den Hamlet. Met onverflauwden
ijver zoekt I s k a r i o t h naar slechte menschelijke daden; ontdekt hij die, dan slaakt
hij jubelkreten, terwijl zijn hart schrijnt van droefenis.
J u d a s brengt den Meester, dien hij lief heeft, ten offer. In dichterlijke
bewoordingen beschrijft A n d r e j e f , met welk een teere liefde hij Jezus omringt
tijdens de laatste dagen van Diens kortstondig leven. Geen enkele maal dringt
I s k a r i o t h zich op, doch elke onuitgesproken wensch van den Heiland wordt door
hem geraden.
In het steenachtige Jeruzalem, waar schier geen boom of plant is te vinden, weet
hij zich lentebloesems en grashalmen te verschaffen, zoodat Jezus door zoete, liefelijke
geuren wordt omringd. Voor de eerste maal in zijn leven neemt J u d a s kleine
kinderen liefkoozend in de armen; hij brengt hen naar Jezus en als de Meester de
zwarte kinderlokken streelt, wijkt J u d a s terzijde met streng, barsch gelaat.
En zoo treedt hij op, niet uit huichelarij, doch uit waarachtige liefde. Het offer,
dat hij heeft gebracht, valt hem onbeschrijflijk zwaar.
Bang en angstig verbeidt J u d a s het wonder; eindelijk zullen den menschen de
oogen opengaan; zij zullen be-
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grijpen wien zij naar de schandplaats voeren. De beulen zullen op de knieën vallen
en Hem aanbidden. De J u d a s van A n d r e j e f verwacht dat het wonder door de
menschen zal geschieden, en hierin verschilt de Russische auteur van de andere
dichters, die dit onderwerp hebben behandeld, want deze allen verwachten dat de
zachtmoedige Jezus als een machtig heerscher zijn vijanden zal verdelgen.
Het wonder gebeurt niet. J u d a s heeft de zegepraal behaald. Jezus is aan het kruis
gestorven; de menschen hebben dit staan aanzien. Prachtig en aangrijpend heeft
A n d r e j e f de angstige spanning van den verrader beschreven, de ademlooze stilte,
het tooneel dat zich voor den viervorst P i l a t u s afspeelt, en de kruisiging die daarop
volgt.
De wonden worden al grooter en grooter; het vleesch rijt vaneen. Zouden de
menschen nu nog niet begrijpen? De vreeslijkste droomen van J u d a s worden thans
werkelijkheid.
Plotseling een luide klacht; doffe, gesmoorde kreten, een siddering aan het kruis.
Dus - zij beseffen!?
Neen, Jezus sterft. Kan het zijn? Ja, Jezus sterft. De witte armen hangen slap en
roerloos; gelaat, borst en beenen trillen in korte kramptrekkingen. Kan het zijn? Ja,
Hij sterft. De ademhaling gaat langzamer - houdt geheel op. Neen, nog één zucht,
nog toeft Jezus op de aarde. Nog een? Neen. Neen. Neen. Jezus is dood.
Het is volbracht. Hozanna! Hozanna!
Één oogenblik van satanische vreugde en duivelsch leedvermaak. Dan beseft J u d a s
het vreeselijke van een dergelijke overwinning. Had hij voor deze zegepraal zulk
een offer mogen brengen? Hoe slecht de menschheid ook zij, één mensch was rein,
edel en onschuldig, - en dezen eene heeft hij ter dood laten brengen. Zonder dien
eene is de wereld eenzaam en koud.
Als waanzinnig van smart en wroeging, begeeft J u d a s zich naar den Hoogen
Raad der priesters en ouderlingen. K a j a f a s wil hem, als een hond, laten wegjagen,
doch hij
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krijt hun toe: ‘Als ik in de woestijn ga en den dieren toeroep: Dieren, hebt ge gehoord
hoe hoog de menschen hun Jezus hebben geschat, wat zullen de dieren doen? Ze
zullen kruipen uit hun holen, en brullen van woede, ze zullen hun vrees voor de
menschen vergeten en hierheen snellen om u allen te verslinden. Als ik spreek tot
de zee: zee, weet ge hoe hoog de menschen hunnen Jezus hebben geschat? Als ik
den bergen vraag: Bergen, weet ge hoe hoog de menschen hunnen Jezus hebben
geschat? Dan zullen de zee en de bergen de plaats verlaten die hun door God werd
aangewezen, ze zullen voortstuwen en ulieden verdelgen’.
I s k a r i o t h barst in tranen en weeklagen uit; hij begeeft zich tot de discipelen,
die droef en somber bijeen zitten. Ontzet wijken ze terug van den Verrader, in wien
Satan is gevaren.
‘Ik ga naar Hem’, roept I s k a r i o t h . ‘Zij zijn te slecht voor J u d a s ’.
En als hij zich op weg begeeft naar den berg, waar hij zelfmoord zal plegen, dan
spreekt hij fluisterend: ‘Jezus, Ge gelooft me nu. Ik kom tot u, Jezus. Kom me
vriendelijk, minzaam tegemoet, want ik ben zoo moede. Ik ben ten doode vermoeid.
Samen zullen we naar de aarde terugkeeren. Stemt ge toe, Jezus? Zult Ge ook ginds
vertoornd zijn op J u d a s I s k a r i o t h ? En hem verbannen naar de hel? Welaan,
dan zal ik neerdalen in de hel, waar ik ijzer zal smeden om den hemel te verdelgen.
Zult ge dan J u d a s I s k a r i o t h gelooven?’
De Verrader hangt zich op aan een boom die alleen staat op een berg. Den ganschen
nacht hangt hij boven Jeruzalem; de wind keert zijn gelaat nu eens naar de stad, dan
naar de woestijn. De met bloed beloopen oogen staren naar den hemel. Den volgenden
morgen wordt hij ontdekt; als de menschen I s k a r i o t h herkennen, wordt zijn lijk
geworpen in een rotskloof tusschen doode katten, honden en krengen.
En gansch Jeruzalem vernam den dood van den Verrader. En het steenachtige
Judea, en het groene Gallilea,
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en van de eene zee naar de andere, al verder en sneller verspreidde zich de tijding
van zijn vreeselijken dood. En allen, goeden en slechten, vloekten zijn nagedachtenis,
en alle volken die waren, zijn en komen zullen, - zij allen zullen eenstemmig J u d a s
vloeken, J u d a s I s k a r i o t h , den Verrader.’
Dit is de slotzin van A n d r e j e f 's meesterlijke novelle. De karakters der discipelen
zijn uitnemend en plastisch geteekend; de goedhartige, rondborstige P e t r u s , de
altijd vragende naieve T h o m a s , de zoetelijk-zachte J o h a n n e s ; De Christus is
wondermooi weergegeven, al treedt Hij geen enkele maal krachtig op den voorgrond,
en al wordt Hij nergens sprekend ingevoerd. A n d r e j e f heeft de verzoeking
weerstand geboden om den Heiland socialistische theoriën te doen verkondigen; toch
beheerscht Zijn lach, Zijn stem, Zijn blik zoo menig tooneel. Juist hierdoor is de
Christus van A n d r e j e f de zachtmoedige Jezus uit de Evangeliën. Zijn geest waart
rond, de geest van liefde en ootmoed, waartegen J u d a s strijdt met de kracht zijner
satanische ziel - om ten slotte toch het onderspit te delven en zich gewonnen te geven.
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Een zevental gedichtjes van Catullus
Door L.A.J. Burgersdijk Jr.
Op de hier volgende bladzijden wordt de vertaling aangeboden van eenige gedichtjes
van C a t u l l u s , den tijdgenoot van C a e s a r en C i c e r o , waarschijnlijk den meest
oorspronkelijken der Latijnsche lyrische dichters en die reeds zoo jong, op ruim
dertigjarigen leeftijd, gestorven is, evenals later S h e l l e y , K e a t s en anderen, met
wie hij veel trekken van overeenkomst vertoont.
C a t u l l u s is de dichter van allerlei stemmingen: van liefde, van haat, van
vriendschap, van scherts, van spot. Eenige dier stemmingen zal men in het hier
volgende zevental kunnen waarnemen.
De versmaat is bij C a t u l l u s even afwisselend als zijn stemming. Voor wie het
oorspronkelijke niet kent, volge hier even een mededeeling daaromtrent. De nommers
III, IX, XIV en XLVI (de nummering is die der handschriften en uitgaven, maar
geeft in het minst geen aanwijzing voor de volgorde, waarin de gedichten door
C a t u l l u s geschreven zijn) zijn gedicht in de zoogenaamde ‘elflettergrepers’
(hendecasyllabi) volgens dit schema:
‘De Bark’ is geschreven in gewone zesvoetige jamben.
De nommers XXII en XXXI zijn in zoogenaamde hin-
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kende jamben, choliamben, d.w.z. zesvoetige jamben, van welke echter de laatste
voet als het ware omgekeerd is, zoodat op de grens van den vijfden en zesden voet
twee lange, beklemtoonde lettergrepen tegen elkaar botsen.
Het schema is dus
.
Nog moet ik den lezer meedeelen, dat de vertaling van het gedichtje, dat hier de
rij opent (het Muschje), van de hand is van mijn vader Dr. L.A.J. B u r g e r s d i j k
en in 1898 werd vervaardigd. De overige vertalingen zijn van mij en eerst onlangs
ontstaan. Moge de wijze, waarop ik gemeend heb vooral de spottende gedichten te
moeten vertalen, in staat blijken deze wat nader te brengen aan het lezende publiek
van onzen modernen tijd.
L.A.J. BURGERSDIJK JR.
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III.
Op den dood van Lesbia's Muschje
Weent, godinnen der Min en Liefdegoodjes,
En wat liefelijks leeft op aarde, weent nu!
't Muschje is dood van mijn liefste, 't aardig muschje,
Dat de lust en de vreugd was van mijn liefste,
Dat zij meer dan haar eigen oogen liefhad;
Want vertrouwelijk was 't en zoet, en 't kende
Zijn meestresse zoo goed als 't kind zijn moeder;
't Vloog ook nooit van den schoot haar weg, maar wipte
Vroolijk daar van het ééne plekje op 't ander,
Keek aldoor naar de vrouw alleen en tjilpte.
't Gaat den duisteren weg nu naar de woning,
Waar, naar 't zeggen is, niemand uit terugkeert.
Treffe u schrikkelijk leed, gij schrikk'lijk duister
Van dien Orkus, dat al verslindt, wat schoon is;
Want recht schoon was het muschje, dat uw prooi werd.
O, 't is schrikkelijk! O rampzalig muschje,
Gij, gij zijt er de schuld van, dat mijn liefste
Nu haar oogjes zoo dik en rood geweend heeft.
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IV.
De bark.
(C a t u l l u s , als gastheer op zijn buitenverblijf te Sirmio aan het
Garda-meer, toont zijn gasten zijn oud barkje of jacht, dat nu voor goed
buiten dienst is gesteld en volgens gewoonte toegewijd aan Castor en
Pollux.)
Ziet, deze bark, mijn gasten, die ge hier aanschouwt,
Ze was van alle schepen (zegt zij) eens het vlugst.
Er was geen enkel bootje, hoe snel voortgestuwd,
Dat haar voorbij kon steev'nen, 't zij door riemenslag,
Hetzij op vleug'len van het zeil gevlogen werd.
Dit loochent (zegt zij) noch de kust van Adria,
Van stormen spokend, noch der Grieken archipel,
't Befaamde Rhodus, noch de ruwe Thracische
Propontis, noch des Pontus' onheilvolle bocht,
Waar deze bark-van-later eertijds is geweest
Een lomm'rrijk woud; want dikwijls op Cytorus' kruin
Heeft ze op het windje 't fluist'rend loover suizen doen.
Amastris, Pontushaven, en Cytorus, gij,
Aan bukshout rijke, wist dit steeds en weet het nog,
(Meent deze bark) dewijl in de' aanvang allereerst
Zij ginds ùw bergtop (zegt zij) overschaduwd heeft,
En 't eerst haar riemen in ùw zeevlak heeft gedoopt.
Vanwaar zij midden door den opgezweepten vloed
Haar meester heeft gedragen, 't zij van links of rechts
De wind haar voortdreef, 't zij van weerskant Jupiter
In 't zeil op beide schooten even gunstig viel.
Ook heeft ze in noodweer geen gelofte ooit afgelegd
Aan de oevergoden, toen ze uit de allerverste zee
Kwam aangevaren naar dit spiegelblanke meer.
Doch dit - voorbij is 't alles! Thans is ze oud en ligt
In kalme rust verschuilend en ze wijdt zichzelf
U, tweeling-Castor, en u, Castors tweeling, toe.
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IX.
Welkom aan Veranius.
Mijn Veranius, onder al mijn vrienden
Boven duizenden mij de meestgeliefde!
Zijt gij weder tehuis bij uw penaten,
Bij uw dierbare broers en oude moeder?
Ja, thuis zijt gij! O, welk een blijde tijding!
'k Zal behouden u weerzien en ook hooren,
Hoe gij Spanje beschrijft, zijn volk en zeden,
Op uw eigene wijs, en u omhelzend
U dien joligen mond en oogen kussen.
O, gelukkige menschenkind'ren, 'k vraag u,
Wie gelukkiger is dan ik en blijder!
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XIV.
Aan Calvus.
(Ter begeleiding van een pakketje ‘retour aan den afzender’, bevattende
eenige dichtbundels, welke aan Calvus, als advocaat, waarschijnlijk door
een dankbaar cliënt waren vereerd en door hem wederom aan zijn vriend
Catullus gestuurd op den feestdag der Saturnalia.)
Was jij, jolige Calvus, mij niet liever
Dan mijn oogen, ik zou om jouw geschenk vast
Met Vatinischen haat je kunnen haten.1)
Want wàt heb ik gedaan, of wàt gezegd toch,
Dat je mij met die dichters wilt vermoorden?
Doemen mogen de goden jouw cliënt, die
Jou zoo'n pak van dat godloos tuig in huis zond!
Schonk jou, als ik vermoed, zoo'n uitgezocht, nieuw
Prachtcadeautje die pennelikker Sulla,
Nu, dan keur ik het goed, 't is puik, 't is kostlijk,
Dat jouw moeite, je zorg zoo mooi beloond wordt.
Groote goôn! Zoo'n verwenscht afschuwlijk lorboek!
En jij moest dat (jawel!) je vriend Catullus
Sturen, dat hem de heele dag vergald werd,
Juist die lolligste dag, de Saturnalen!
Doch daar kom je niet zóó maar af, jij schoelje!
Morgen loop ik naar alle boekenkramen
En daar scharrel ik op Aquinus, Caesius
En Suffenus en al dat giftig goedje;
Met die boete vergeld ik jou je schenking.
En nu - weg er mee, vort! Keert weer, vanwaar gij
Zoo onzalig uw voet naar hier gericht hebt,
Ergernissen des tijds, gij prulpoëten!

1) Calvus had P. Va t i n i u s , een aanhanger van Caesar driemaal aangeklaagd, en stond dus
stellig bij hem niet in een goed blaadje.
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XXII.
Op Suffenus, alias ‘Jan de Rijmer.’
Je vriend Suffenus, jou zoo welbekend, Varus,
Is aangenaam, is onderhoudend, is geestig
En tevens maakt hij ongelooflijk veel... verzen,
Hij heeft er wel tienduizend reeds en meer, meen ik,
Vervaardigd, niet (als and'ren doen) op knoei-blaadjes
Geklad; neen, gala-vellen, nieuwe boek-rollen,
Met nieuwe knoppen en rood lint en omslagen,
Met lood gestreept, geheel van puimsteen glad-glanzend.
En lees die nu eens! Och, die vriend, zoo leukgeestig,
Die eenige Suffenus, wordt een turftrapper,
Een paardenkooper, gansch verbasterd, héél anders!
Hoe dit toch te verklaren: die saletjonker
Van pas (of wilt ge 'm nog een keur'ger naam geven)
Wordt plomper plots'ling dan de plompste dorpspummel,
Zoo gauw hij slechts aan 't dichten tijgt; en toch voelt hij
Zich zaal'ger nooit dan als hij vers na vers opkrast.
Zoo'n zelfbewond'raar, zelfvergoder is die man.
Ons allen trouwens gaat het zoo: er leeft niemand,
Die hier- of daarin geen Suffenus zal blijken,
Een ieder draagt zijn toegemeten deel dwaasheid,
Slechts zien we ons eigen pakje niet: dat hangt achter.
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XXXI.
Weer thuis!
Juweel van al wat eiland is of schiereiland,1)
Mijn Sirmio, van alle in held're meerplassen
Of oost- en westwaarts in Neptunus' arm rustend,
O, met wat vreugd, wat blijdschap zie ik ù weder!
'k Bevroed nog nauw, dat 't Thynisch land en 't Bithynisch
Door mij reeds is verlaten en 'k behouden ù weerzie.
O, wat is zaal'ger dan van zorg en druk vrij zijn!
Als zich de geest van last ontheft en wij, moede
Van 't vreemde land en werk bij de' eigen haard komen
En eind'lijk in 't zoo lang ontbeerde bed rusten.
Dit is 't alleen, wat zooveel moeite en zorg goedmaakt.
Gegroet, mijn lieflijk Sirmio, heet uw heer welkom!
En gij ook jubelt, lichtbewogen meergolven,
En wat in huis mij schaat'ren kan, schaat're!

1) Sirmio is half eiland, half schiereiland; het is slechts verbonden met den zuidelijken oever
van het Garda-meer door een smalle landtong, die dikwijls onderloopt.
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XLVI.
Reislust.
(Catullus neemt afscheid van zijn vrienden, met welke hij het gevolg had
uitgemaakt van den stadhouder van Bithynie.)
Reeds brengt zoelere luchten 't voorjaar weder,
Reeds bedaren de barre winterstormen
Bij des Zephyrus' vriend'lijk waaiend koeltje.
Op! Verlaat nu het Phrygisch land, Catullus,
't Vette veld van het broeiendheet Nicaea:
Naar Klein-Azië's schoone steden gaan wij!
Reeds voelt weder mijn geest de reislust komen,
Reeds ook trappelt mijn voet uit blij verlangen.
Vaart dan wel, mijn getrouwe vriendenscharen,
Die, eens allen tezamen uitgetrokken,
Langs verschillende en and're wegen thuiskeert.
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Onze Leestafel.*)
Réné de C l e r c q . Gedichten, eerste volledige uitgave. Boekversiering
van J.B. H e u k e l o m . Amsterdam, S.L. v a n L o o y , 1907.
In een fraai gedrukten bundel, op stevig papier, met veel wit, voorts ordelijk naar
hunne stoffe ingedeeld, als verzen van het Land, verzen van de Jeugd, verzen van
den Huiskring en liederen voor het Volk, geeft deze eerste volledige verzameling
van d e C l e r c q 's gedichten een zeer duidelijk beeld van een der meest kenmerkende
eigenschappen zijner poëzie, n.l. hare uit natuurlijke oprechtheid voortkomende
begrijpelijkheid. R é n é d e C l e r c q zoekt niet, althans niet in de eerste plaats,
door zijn lied uitdrukking te geven aan eenige mystieke aandoening van zijn gemoed,
hij heeft den geest der Vlaamsche schilders in zich: hij schildert en vertelt. Aan zijn
schildersoog ontgaat dan ook niets van de blijheid der Vlaamsche dorpen, van den
rijkdom der Vlaamsche akkers, van de heldere schoonheid van Vlaanderens natuur.
En als hij daarvan gaat verhalen, in zijn rijke, zuivere taal, op den reinen rhythmus
van zijn zangerig lied, dan volgt ge hem, luisterend met genot van gedicht tot gedicht.
Dat genot is wisselend als de liederen zelf. Op verschillende wijze treft ons nu
eens de eenvoudige blijdschap zijner natuurteekening, van zijnen Morgen in 't bosch,
Een witte nevel over 't Bosch
In vliezig-dunne waterlagen ...

of van zijnen avond,
Den avond zijgt als zegen
Om heide, weide en zand;
Vaag worden al de wegen,
Eendonker met het land.
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dan weer het geduldig en erkentelijk luisteren naar den nachtegaal en den merel.
Welk eene de vreugde als hij er in slaagt hun weelderig fluiten door te doen slaan in
den rhythmus van het lied dat hij hen nazingt!
D e C l e r c q 's bundel is er een die ons uitdrijft in de natuur. Maar niet slechts
om de boomen; de bloemen en de vogelen; nieuw genot van een Augustusmiddag
schenkt hij u als hij beschrijft hoe 't koren wordt ingehaald - en bij dit genot kan de
waardeering voor de vaardigheid zijner kunst u niet ontgaan. Niet de eerste de beste
weet met zulke strofen een vers te beginnen:
De schooven staan geschakeld
In stuiken over 't land.
De sterke zonne bakelt
En steekt z' in brand.
Met koninklijk behoorte
Om koninklijken buit,
Rijdt nu de boer de poorte
Der hofstede uit.

En naast die natuurliederen staan - niet zoo vaardig van vorm misschien - maar eerlijk
en echt en verwarmend door de gezonde echtheid zijn liederen van het huisgezin,
gemaakt om gezongen te worden, en gezongen zonder iets dat naar schroom gelijkt.
Geen oogenblik komt het in dezen dichter op dat ‘poésie du foyer’ verjaard is.
‘Verjaard?’ zou hij vragen. Verjaard de de vroolijke lach van mijn bleuzerke? Verjaard
mijn blakende blozelaar? Luister liever:
Kind van mijn liefde,
schoone knaap,
bloeiende roze,
rood in slaap;
rustende sterkte,
komende kracht;
dageraad van mijn nacht.

En wij luisteren met aandacht en met blijdschap, niet weinig verrast dat het zóó
nieuwerwets is, ouderwets te zijn.
S e e r p A n e m a . Van Hollands kusten. Amsterdam. P.N. v a n
K a m p e n e n Z o o n . 1907.
De verschijning van A n e m a 's eersten bundel Poëzie gaf ons in 1904 (O.E. IV. 1.
486) gelegenheid om te wijzen op de zware
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taak tot welke een dichter zich aangordt, die zich zelven den eisch stelt dat zijne
poëzie zal zijn ‘poëzie van het geloovig bewustzijn’. Van dien beginseleisch heeft
sedert de dichter geen woord teruggenomen; maar hij heeft geleerd dien minder dan
vroeger tot wapenkreet te maken, en al blijft ook thans nog niet zelden die drang om
te ‘getuigen’ hinderlijk, al laat soms zijn lied den indruk na dat het, in stede van
gedrenkt te zijn in zijn geloofsbewustzijn, haastig en nog op het laatste oogenblik
den echtheidsstempel van het geloof heeft ontvangen - toch ontbreken de verzen niet,
die het merk dragen van onder de bezieling van dit geloof te zijn ontstaan. Voortreflijk
bereidt o.a. het volgende fragment den lezer voor op de stemming van zijn laatsten
regel:

Winternacht.
De blanke bel der Januarimaan
stoot tegen hardgevrozen duinenflasnken
en stort heur zilverschat van klare klanken
die zingend naar onzichtbre kimmen gaan.
En waar des winters hooge harpen staan,
daar zweven, sluierijl en snel als hinden,
de koude hartstochtlooze Noordewinden
en raken schel de gouden snaren aan.
Hoe zingt de nacht: - God wandelt over 't duin

Ik bewonder in dit sonnet voornamelijk de wijze waarop het den lezer opvoert naar
den treffenden slotregel. Maar ik vind er tevens de eigenaardigheden van A n e m a 's
kunst, welke mij niet tot bewondering stemmen. Zijne rhetoriek, die het te mooi wil
maken, past zoo slecht bij de sobere schoonheid onzer stille gele duinen. Vandaar
dat zijn sonnettenkrans vermoeit. Te talrijk en ondanks hun tooi vaak te eentonig
schijnen ons deze duinzangen, en te knellend vaak voor den dichter de band van het
sonnet.
Toch zijn ons, door stof en inhoud deze duinliederen - van welke in de loop der
jaren een achttal in ‘Onze Eeuw’ zijn verschenen - sympathiek. Wat A n e m a vermag
als hij zijne gedachte geeft zonder den tooi van al te sierlijke beeldspraak toone het
volgende lied:

Zielsdorst.
Het bosch lag dorstend naar den hemel open;
't riep tot den hemel met een droge keel,
of 't van den Heer van boven wierd bedropen
met lange lafenissen, versch en veel.

Onze Eeuw. Jaargang 8

302
Toen brak een donderslag de wolken open,
die luid verdreunde over duin en zee,
en alle mond, die riep, is volgeloopen,
bij wond're trillingen van heil en wee.
Zoo is de ziel van lentezoelheid zeker
en dat haar bloemen altoos bloeien zullen,
als stemmen Gods uit zwarte wolken klinken;
dan buigt ze 't hoofd en heft haar leegen beker
dien God bij bliksemglans gewis zal vullen,
en die ze eens in heerlijkheid zal drinken.

Mij schijnen van dit gedicht alleen de twee laatste regels niet geheel rijp. Maar
overigens is de klank en zeggenswijze met de vroomheid der grondgedachte in
volkomen overeenstemming.
K.K.
De Nederlandsche Kadervorming in het licht van Denemarken's
oorlogservaring, door W.E. v a n D a m v a n I s s e l t , kapitein van den
generalen staf. - C. B r e d é e , 's-Gravenhage 1908.
De kapitein v a n D a m v a n I s s e l t , den lezers van Onze Eeuw wel bekend, geeft
in dit geschrift een, naar onze meening, even kalm als overtuigend pleidooi voor de
noodzakelijkheid om, met meer ernst dan tot dusverre, ‘kader’ te vormen voor onze
levende strijdkrachten. Wij hebben, met onze nieuwe legerwetten, het aantal soldaten
(dienstplichtigen) ongeveer verdubbeld; wij hebben de burger-schutterij vervangen
door een militaire landweer, - maar waar zijn de aanvoerders in hoogeren en lageren
rang? De heer v a n D a m zegt ons, dat wij voor tijd van oorlog niet minder dan
1200 luitenants en 2850 onderofficieren te kort komen!! Als daarin niet tijdig wordt
voorzien, zal, bij mobilisatie, een groot deel van ons leger geen georganiseerde troep,
maar een bende zijn; en men behoeft de ondervinding van Denemarken in '64 niet
eens te raadplegen - de lessen der geschiedenis dienen immers in den regel toch
slechts om in den wind geslagen te worden! - om te begrijpen dat zulk een leger niet
tot het behalen van overwinningen voorbestemd is.
En bovendien.... hoe staat het met het gehalte van het nog beschikbaar kader? ‘Het
chronisch gebrek aan beroepskader maakt dat men.... aanstelt wat er even door kan;
de korporaalsrang wordt bijna overgesprongen, en velen jongen onderofficieren ont-
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breekt het dan ook aan ervaring, zelfvertrouwen, zedelijk overwicht; nog meer te
wenschen laat, uit den aard der zaak, het gehalte over bij het verlofskader, dat bestemd
is, in oorlogstijd geheel naast het beroepskader van gelijken rang op te treden.’ (bl.
6-7).
Het kwaad schuilt dus niet alleen in het aantal, maar ook in de hoedanigheid. Men
was korten tijd op den goeden weg, door het reservekader, maar het legerbestuur
heeft, helaas, ‘een tijdlang remmend op den toeloop gewerkt’ in plaats van het ‘tot
volle ontwikkeling te brengen’ (bl. 11). Inderdaad, kalmer kan men zijn oordeel niet
uitspreken over de noodlottige wijzigingen, die het aanvankelijk met sympathie
begroete instituut van het reservekader door onze ontwikkelde jongelingschap deden
mijden. (zie bl. 55).
De Schrijver wenscht kaderplicht, dat wil zeggen de verplichting voor ieder bij
de militie ingelijfden man, om te dienen zoolang dat voor de opleiding tot den rang
of graad waarvoor hij geschikt geacht wordt, noodig is.
Wij meenen dat, in de practijk, hiertegen nog al bezwaren zullen rijzen: met
onwillige honden is het slecht hazen vangen.
Liever, in ieder geval, dat de menschen iets vrijwillig, dus met meer ambitie doen;
en dat dat kan, heeft de vroegere ervaring met het reservekader getoond. Er is een
tijd geweest dat zijn sterkte 2500 ontwikkelde jongelui bedroeg, die niet, als thans,
eerst den uitslag der loting afwachtten. Ligt daarin niet eene belangrijke
vingerwijzing? Of is de zaak van het reservekader door vroegere legerbesturen zoo
bedorven, dat zij niet meer goed te maken is?
Wij moeten het oordeel aan meerbevoegden overlaten. Intusschen zij hier gewezen
op een weg, die om verschillende redenen behoorde ingeslagen te worden: men
bevordere zooveel mogelijk de detacheering, voor twee jaar, van daartoe genegen
miliciens naar het Indische leger. Als die mannen terugkeeren, zijn zij in
practisch-militairen zin goed ontwikkeld geworden, en zullen velen hunner geschikt
zijn voor de aanvoering van kleine troepenafdeelingen; m.a.w. uit die categorie zal
veel kader getrokken kunnen worden.
Maar bovenal; en dit geldt zoowel voor officieren als voor onderofficieren en
soldaten, - men bedenke dat de arbeider zijn loon waard is; niet alleen in stoffelijken,
maar ook in moreelen zin. Hoevelen gaan er niet voor het leger verloren, omdat hun
arbeid daarbuiten beter wordt gewaardeerd?
E.B.K.
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Het leven van Ardja en Lasmi, door J.E. J a s p e r . Amsterdam. P.N. v a n
K a m p e n e n Z o o n , 1908.
Wanneer er menschen zijn die, voor zij naar Java vertrekken, eenige Javaansche of
Maleische woordjes willen leeren, dan kunnen zij bij den heer J a s p e r terecht. Deze
doorspekt zijn verhaaltje met dergelijke woordjes - wij telden er een honderdtal - en
geeft dan aan den voet van de bladzijde de vertaling; zoo noodig, van hetzelfde woord
telkens opnieuw, - met onverdroten geduld.
Een voorbeeld (bl. 84):
In den trein zegt de vrouw tegen den man: alles komt terecht, je zult wel gauw een
betrekking vinden. Een onbekende, die vlak bij haar zit, vraagt daarop of haar man
een betrekking zoekt?
Men zou nu zeggen dat het antwoord eenvoudig ja zoude kunnen wezen. Maar de
heer J a s p e r vindt het... mooier?... duidelijker?, de vrouw tweemaal inggih te laten
zeggen en dan in een noot te verklaren dat dat ja beteekent.
Zoo wordt den tragen leerling van den heer J a s p e r minstens vijfmaal (bl. 22,
25, 84, 148, 153) dat woord inggih ingeprent.
Men gaat, met den heer J a s p e r , niet naar de s t a d , maar naar de kotta (bl. 56),
echter met de vertaling aan den voet der bladzijde; niet naar eene bijeenkomst of
vergadering, maar naar een koempoellan (bl. 25, 94, 111, 137, 171), steeds met
dezelfde toelichting voor den Hollandschen lezer.
Wij veroorloven ons dergelijke manier van schrijven op den duur vermoeiend te
vinden. Wat nut heeft het, telkens over de takdir te spreken en er bij te zeggen dat
dit woord noodlot beteekent (bl, 38, 63, 173); waarom schrijft de heer J a s p e r dit
laatste niet dadelijk in den tekst?
Misschien is het antwoord: men moet schrijven zooals men spreekt. Inderdaad is
het wel de gewoonte van Europeanen in Indië, enkele Maleische, of soms Javaansche,
‘expressies in hunne discoursen te intermêleeren’; maar zou het werkelijk aanbeveling
verdienen, die slechte gewoonte in geschrifte na te volgen? In het gesprek wordt ook hier te lande - dikwijls een vreemd woord gebruikt omdat men het overeenkomstig
Hollandsch woord niet zoo dadelijk vindt, maar deze verontschuldiging gaat voor
den schrijver niet op. Deze heeft al den tijd om werkelijk goed Hollandsen te leveren,
en de traagheid of gemakzucht, in het gesprek te verschoonen, is niet te verdedigen
in het boek.
En... schrijven zooals men spreekt? Dan had de heer J a s p e r
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aan Ardja, Lasmi en hunne landgenooten geen Hollandsen in den mond moeten
leggen!
Ons schijnt dat nu en dan plaatsen van een vreemd woord eene mislukte poging
om aan het verhaal een Indisch vernisje te geven.
Eene andere opmerking, welke wij niet achterwege willen houden, is dat de heer
J a s p e r er soms een ander taaltje op na houdt als gewone menschen. Wij zeggen:
de stemmen weerklonken; hij zegt (bl. 15, 41, 163, 186) dat zij echoden. Vindt hij
dat mooier?
Wij lezen van een vierkante plek die kaalde (in de vlakte, bl. 40); van neergeslapte
handen (bl. 41); van bamboestoelen, bosschend uit den wegberm (bl. 55); van
voorvoelen (bl. 113, 173) voor: een voorgevoel hebben; van een boom die zijn stam
oprechtte, (bl. 17), van eene woning die zich stijfvierkant oprechtte (bl. 118), van
stammen die opwaarts rechten (bl. 149); van wijde angst (bl. 160) en wijde
lusteloosheid (bl. 178)...
En-zoo-voort. Wij zijn zoo vrij, deze moderne schrijfwijzen eenvoudig leelijk te
noemen. Het breidende morgenlicht (bl. 119)... het aangolvend zelfmedelijden (bl.
138)... neen, de heer J a s p e r heeft àl te mooi willen doen!
Maar misschien is het verhaal zelf zoo boeiend, dat wij de vreemde, in noten
verklaarde, woordjes en de vreemde uitdrukkingen van den Schrijver gaarne op den
koop toe nemen? Ook dat niet. Ardja is een lummel, die schulden maakt; een
zwakkeling, die liefst niets uitvoert, maar zich wijs maakt dat hij ‘een grooten,
intensen lust tot arbeiden’ (bl. 151) heeft; die, als hij eindelijk een baantje krijgt,
dadelijk zijn vrouw bedriegt en de bevolking besteelt, weggejaagd wordt en, op de
laatste bladzijde van het boek, met Lasmi ‘een nieuw leven’ beginnen wil. Lasmi,
zijne vrouw, zeer meegaande en vergevensgezind, maakt op den lezer ten slotte
slechts een half-sympathieken indruk. Zij heeft ‘voor alles haar eigen listige akals’
(middeltjes) - bl. 6 - maar overigens, dunkt ons, niet het karakter van eene inlandsche
vrouw. Intusschen, er kunnen uitzonderingen zijn.
Om de waarheid te zeggen: het verhaal is vrij onbeduidend. Nu en dan vervalt de
heer J a s p e r in herhalingen; niet-alleen in de noten maar, wat erger is, ook in den
tekst. Als novelletje is het veel te lang.
E.B.K.
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Jhr. Dr. H.M. v a n We e d e , Indische Reisherinneringen. Haarlem, H.D.
T j e e n k W i l l i n k e n Z o o n . 1908.
Men kan niet zeggen, dat dit werk, in zijn geheel, hoog staat in letterkundig opzicht,
of dat het, doorgaand, bijzonder onderhoudend geschreven is. En toch is het een zeer
sympathiek boek; allereerst, omdat de Schrijver zelf in zoo hooge mate de sympathie
van zijne lezers weet te wekken. Hij maakt, na volbrachte studiën, een reis in de
tropen; niet-alleen voor zijn genoegen, maar ook om zijn blik te verruimen. Een reis,
waarbij hij zich den noodigen tijd gunt: veertien maanden lang bleef hij afwezig; een
reis, die ondernomen wordt met opgewekten zin en waarbij vermoeienissen, gevaren,
ontberingen niet worden gevreesd. De schrijver maakt zoo geheel den indruk van
een Nederlander, zooals P o t g i e t e r zich dien wenschte: bij wien J a n S a l i e
onderaan aan tafel zit, en J a n C o r d a a t de eereplaats inneemt. En wij willen wel
voorspellen dat de heer Va n We e d e , in latere jaren zijn eerste pennevrucht
herlezende, soms zal glimlachen over de daarin voorkomende
schrijvers-onbeholpenheden, herhalingen en noodelooze uitweidingen, maar toch
niet zonder trots het weder uit de hand leggen zal.
Wanneer wij nu eenige opmerkingen maken over de o.i. aan het boek klevende
gebreken, dan leide men daaruit geenszins af dat er niet tal van goed geschreven
bladzijden in voorkomen. Hoe eenvoudig, en toch hoe gevoelvol wordt b.v. bl. 161)
gesproken over den indruk, dien de poepoctans op Bali op den heer Va n We e d e
maakten; hoe goed heeft hij begrepen (zie b.v. bl. 201, 244) wat de richting is, en
moet zijn, van ons koloniaal bestuur ten opzichte der Buitenbezittingen; hoe
aardig-ironisch spreekt hij over de nu en dan vernomen klachten over achteruitgang
van de welvaart op Java (bl. 174); hoe hartelijk-waardeerend spreekt hij, ooggetuige
te velde, over ‘ons prachtig Indisch leger’ (bl. 255).
Zoo zouden wij kunnen voortgaan met menige bladzijde aan te halen, die getuigt
van gezonde opmerkingsgave, van frisschen humor of van diep gevoel. Wij zullen
dat niet doen, maar alleen dit woord nederschrijven: de persoonlijkheid van den heer
Va n We e d e komt in het gansche werk voordeelig uit.
E.B.K.
Bogoriana. Roman uit Indië, door A n n i e F o o r e . Derde druk. Haarlem.
H.D. T j e e n k W i l l i n k e n Z o o n .
Zelden worden in deze rubriek herdrukken besproken; maar ik vind hier een oude,
lieve bekende terug.
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Het is bijna dertig jaar geleden dat ik met B o g o r i a n a (men zou dit woord hier
kunnen vertalen met ‘fantasiën uit Buitenzorg’?) kennis maakte. De schrijfster Mevrouw I J z e r m a n - J u n i u s , nu reeds lang overleden - had een exemplaar van
haar boek, bij haar vertrek uit Buitenzorg, als herinnering gegeven aan een harer
vriendinnen, met het aan De Genestet ontleend motto:
Helaas, wij armen boeten,
Wij boeten wreed en snel
Vast menig lief ontmoeten
Met menig lang vaarwel!

Dat boek kreeg ik te lezen... en met de herinnering daaraan begon ik nu de lezing
opnieuw.
Wat mij daarin misschien het meest trof, was hoe A n n i e F o o r e , al de
eigenaardigheden van het Indische leven opmerkende, toch in de weinige jaren van
haar verblijf groote sympathie voor ons Indië had opgevat; zij was misschien een
jaar of vijf in Indië, toen zij kon spreken van ‘wij Indischen’...
Maar laat ik even den zin, waarin deze uitdrukking voorkomt, aanhalen (bl.
248-249).
‘A g n i t a stond niet alleen bij de oppassing harer zieke. Ze werd door de
Buitenzorgsche dames geholpen met de behoefte om bijstand te verleenen, die van
elke indische vrouw een liefdezuster maakt; met den lust om vriendelijkheid te
bewijzen, die het vreemde land zoo spoedig een tweede vaderland kan doen worden
voor nieuwelingen, ver van moeders liefde en zusters hulp; met de offervaardigheid,
die, als wij Indischen in de weegschaal der deugd werden gelegd tegen een veel
degelijker, veel ernstiger, veel braver volkje dan wij zijn, de schaal zou doen overslaan
naar onze zijde.’
De strekking van den geheelen roman is, dunkt mij, deze: liefde moet gaan, en
gaat ook, boven eerzucht.
Zulke ‘Indische romans’ kunnen wel bij herhaling gelezen en genoten worden.
E.B.K.
P. Mag. J.V. d e G r o o t . O.P. Het leven van den H. T h o m a s v a n
A q u i n o . 2e geh. herz. druk. - Utrecht. Wed. J.R. v a n R o s s u m 1907.
Gaarne zou ik de bespreking van dit werk hebben overgelaten aan een zelfstandig
kenner der litteratuur van en over T h o m a s . Doch die is ten onzent buiten den kring
der Roomsche theologen
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moeilijk te vinden. En als prof. d e G r o o t zijn boek ons ter recensie zendt is het
met de verwachting een oordeel juist van buiten dien kring te vernemen. Laat aan
dit oordeel een betuiging van achting en dank voorafgaan. De Dominikaansche
geleerde die reeds een allerwege wijd verspreide Summa apologetica de ecclesia
catholica ad menten R. Thomae Aquinatis gaf en wien het Nederlandsche Episkopaat
de taak toevertrouwde de wijsbegeerte van T h o m a s bij de Amsterdamsche
Universiteit te vertegenwoordigen, geeft ons nu den 2en druk der uitvoerige biografie
van den heilige. Aan de degelijke kennis en de betrouwbaarheid van den schrijver
rijst bij den lezer geen twijfel. Wel vraagt de bekende general reader zich af of dit
boek eigenlijk wel voor anderen dan des schrijvers geloofsgenooten bestemd is.
Mist dan Prof. d e G r o o t de voorwaarden om een ruimeren kring van lezers te
boeien? Men zou 't niet zeggen. Hij schrijft met feu sacré. Zijn stijl is helder. Een
‘blind toejuicher van het middeleeuwsche’ begeert hij niet te zijn (inl. VII). Het
moderne denken is den geleerde die studiën schreef over H. S p e n c e r , E m . d u
B o y s - R e y m o n d , B r u n e t i è r e , B a l f o u r niet vreemd.
En toch brengt hij ons in een geheel vreemde wereld: een brug tusschen die wereld
en de onze slaat hij niet. Dit vermogen verscheidene hedendaagsche Fransche
katholieken veel meer. B r e m o n d , C o c h i n , S t r o r o s k i maken de gestalten
van groote zonen der kerk veel meer levend voor ons: het is omdat die schrijvers,
geloovige katholieken, ook kinderen zijn van hun, van onzen tijd. Zij uiten hun
devotie niet zoo naïef als prof. de G r o o t . Men versta mij wel. Ik miszaak de
bewondering en liefde niet, noch de gemeenschap des geloofs die een schrijver
toegang verleenen tot het hart van zijn held beter dan eigenwijze geleerdheid. Maar
de devotie èn van T h o m a s èn van zijn levensbeschrijver treden hier zoo
vreemdsoortig op. Ik kan mij zeer goed voorstellen dat de meditatie van een waarheid
of van een bijbelplaats in een stichtelijk geschrift onwillekeurig overgaat in een
gebed. Maar in een historisch verhaal vraag ik naar samenhang van feiten en
denkbeelden. Dat de schrijver den band erkent die zijn held met de onzienlijke wereld
verbindt, diens devotie voor God, den Heiland, de moedermaagd, het sacrament
vermeldt: 't is allerminst te wraken. Maar het bovennatuurlijke treedt hier zoo als
een afzonderlijke factor buiten verband met het geheel op. Laat mij mijn bedoeling
toelichten met te verwijzen naar p. 315. Daar
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is sprake van zekere spanning tusschen de richting van A u g u s t i n u s en die van
T h o m a s . Op pag. 318 wordt een aanloop genomen tot een vruchtbare behandeling:
't geldt hier de vraag naar den voorrang van wil of rede. Doch de schrijver smoort 't
geschil: de beide heiligen mogen nu eenmaal niet van elkaar afwijken. Daarom wordt
een visioen verteld van A l b e r t u s M a g n u s die ze samen in den hemel verheerlijkt
bijeen zag en A u g u s t i n u s getuigenis hoorde geven aan de leer van T h o m a s .
Weer het bovennatuurlijk element dat storend in 't historisch verhaal ingrijpt. En toch
laat de schrijver zich over visioenen schuchter uit. Men verlieze, zegt hij, de
verstandige wetten eener gezonde kritiek niet uit het oog. Welke deze zijn? In des
schrijvers oog doen zij geen afbreuk aan een geloof dat ons toont ‘God wonderbaar
in zijn heiligen’ (p. 312).
De geschiedenis van T h o m a s wordt ons uitvoerig verteld, maar zijn beeld
vertoont geen scherpe trekken. Wij volgen hem in Italië, naar Keulen, Parijs, Napels;
de omgevingen worden ons omstandig maar niet aanschouwelijk geteekend. Doch
waar blijft de psychologische bepaaldheid? Heeft de jonge man nooit strijd of
verdeeldheid gekend? Wat heeft hem bewogen liever zich bij de bedelorde aan te
sluiten dan te Monte-Cassino te blijven ? Heeft hij sympathiën gekoesterd? Op zulke
vragen krijgen wij geen eenigszins bevredigend antwoord. Als kind, als jongeling,
als man altijd en in alles is en blijft T h o m a s even ‘engelachtig’. Superlatieven
teekenen nu eenmaal niet. Daarom: wat is te maken uit karakteristieken als die wij
in 't 18e, 't 24e hoofdstuk en elders vinden? Geen eigenaardigheden treden naar voren.
Nauwelijks is den heilige een deugd toegeschreven of men waarschuwt ons dat wij
toch niet gelooven zouden dat hij andere minder bezat, of dat hem de beperking
aankleefde welke juist deze eigenschap pleegt mee te brengen. Zoo komt er in de
gestalte iets onwezenlijks, iets automatisch. Zij maakte mij een soortgelijken indruk
als die van H i o u e n - I h s a n g , den Chineeschen pelgrim naar 't stamland van 't
Buddhisme, wiens lijvig reisverhaal ik voor jaren in de vertaling van Stanisles Julien
las. Ook daar volkomen overgave en toewijding bij den man die de kloosters afreisde
overal geeerd, disputeerend en doceerend. Is het opkomen in mijn geest van zulk een
parallel, welke ik zelf dadelijk toegeef barok te zijn, uitsluitend mijn schuld?
Ongelijk gunstiger dan over den historicus en den psycholoog ben ik geneigd over
den dogmaticus te oordeelen. Hier ligt ongetwijfeld de sterke zijde van Prof. d e
G r o o t . Ik heb veel van
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hem geleerd over T h o m a s als denker, leeraar, exegeet, prediker, scolasticus,
mysticus. Hier zou ik allerlei kunnen aanstippen; ook wel vragen. Maar een
boekaankondiging laat daarvoor geen ruimte over. Daarenboven 't bespreken van
centrale vragen die daarenboven actueel zijn heeft alleen beteekenis als men er
innerlijke drang toe gevoelt en iets nieuws in 't midden kan brengen. Ik noem dus
alleen de centrale vraag die hier sterk naar voren treedt die over 't verband van kennis
uit de openbaring of uit de rede. Bekend is hoe sterk de Roomsche kerk, ook in de
laatste Encycliek, weer de Thomistische prioriteit der rede proclameert. Ook onze
biograaf, schrijver der Summa staat geheel aan die zijde, met een kalme, vaste
overtuiging die menigeen hem kan benijden, maar die ons toch niet heenhelpt over
de vragen die hij onopgelost laat, of liever opgelost ziet zonder ons met deze zekerheid
mede te slepen. Ik bedoel vragen als de volgende: 1o. Hoe kan in den boezem der
kerk zelf de prioriteit der rede, of wil men: de groote rol aan de rede toebedeeld, de
mystieke vroomheid tot haar recht brengen? 't Is toch geen voldoend antwoord dat
in individuen, b.v. bij T h o m a s , de twee samengaan; 2o. Heeft Rome bij de hulde
aan de rede de plaats van 't geloof zuiver kunnen bepalen? Laat 't Protestantisme dan
een ‘ketterij’ zijn; is deze ketterij niet een ‘onbetaalde rekening der kerk’? Wij
Protestanten die in de school van H a r n a c k , H e r r m a n n e.a. scherper dan ooit
hebben leeren zien hoe 't geloofsbeginsel de Hervorming heeft gemaakt kunnen ons
moeilijk meer in een scolastieke vereering der rede (al is zij, helaas, op Protestantschen
bodem ook niet vreemd) vinden; 3o. Is het den schrijver niet vreemd dat de katholieke
leer, zoo zuiver ‘redelijk’ gansch niet strookt met de rede zooals de moderne
beschaving die huldigt. De schrijver gevoelt deze bedenking blijkbaar niet, of liever
hij is dadelijk met zijn weerlegging gereed. T h o m a s is voor hem niet slechts up
to date maar bevat ook de vruchtbaarste kiemen voor de toekomst. Hier bereiken wij
't punt waarop men bij verschil van inzicht elkaar eenvoudig niet meer verstaat.
Gaarne keer ik echter terug tot opmerkingen waarbij de schrijver en ik elkaar
kunnen ontmoeten. Laat mij er nog twee maken.
Wanneer prof. d e G r o o t ons mededeelt langs welke wegen allerlei kennis tot
T h o m a s gekomen is, met name van A r i s t o t e l e s , mis ik een eenigszins duidelijke
uiteenzetting over P l a t o . Het is toch bekend dat de keus voor deze scolastici stond
tusschen een bijna geheel onbekenden P l a t o en een veel beter bekenden A r i s t o -
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t e l e s . Vóór de Renaissance wist men van P l a t o alleen wat uit A u g u s t i n u s
e.a. was te putten, en van zijn geschriften bezat men alleen den Tïmaeus, waarop
T h o m a s dan ook een commentaar schreef in de paraphrase (of moet ik zeggen
travestie?) van C h a l c i d i u s .
Mij trof de geringe rol die de politiek bij T h o m a s heeft gespeeld. Ik vergeet niet
dat 't belangrijkste zijner opuscula handelt de regimine principum, dat ons een
oppervlakkig christelijk verniste A r i s t o t e l i s c h e staatsleer geeft (zie p. 220).
Hoever zijn wij hier van de Roomsch-antirevolutionaire J o s . d e M a i s t r e , d e
B o n a l d , e.d. Evenver van de politici onder de Juli-monarchie, trouwe zonen der
kerk maar die hier de lucht der moderne vrijheid wilden doen ademen. Waarom
onthield de schrijver ons dergelijke parallellen en tegenstellingen?
Een recensie brengt nu eenmaal vooral aanmerkingen. En 't zal den schrijver
welkomer wezen dat ik op de kern van ons verschil wees dan dat ik bezwaren pro
memorie uittrok. Ik heb bij de lezing sterk gevoeld dat wij in geheel andere lucht
ademen. Evenmin als prof. d e G r o o t wensch ik de christelijke levens-goederen
aan de moderne beschouwing prijs te geven. Maar ik vind de vastheid niet waar hij
ze bezit. En wat hij met ware en warme waarheidsliefde voorstaat, mij verhindert
dezelfde liefde tot waarheid het aan te nemen.
l.S.
Dr. L e o v a n P u y v e l d e . A l b r e c h t R o d e n b a c h . Zijn leven en
zijn werk. Amsterdam, L.J. Ve e n , 1908.
De kritiek der bewondering is zeker de beste kritiek; doch de bewondering van een
enthousiast over een enthousiast werkt gewoonlijk averechts, als een stortbad.
Als toch de schrijver dit vers van R o d e n b a c h aanhaalt:
Weg de bastaards, weg de lauwaards!
Ons behoort het Noordzeestrand,
ons, den Kerels, ons, den Klauwaards,
Leve God en Vlaanderland!

en daarop vraagt: ‘Hebt ge dat gehoord? En begon uw oog dan niet te glanzen bij
den stralenvloed van geestdrift die van onder die jonge voorhoofden stroomde? En
begon in uw aderen uw bloed niet te bonzen op de maat van den golfslag van dat
machtig gevoel?’ (bl. 45) dan antwoorden wij: - Neen, neen, gelukkig niet!
Ons goedmoedig-bedenken dat in Vlaanderen's ontwaken ook heel wat politiek,
die meer naar het pakkende, dan naar het

Onze Eeuw. Jaargang 8

312
schoone woord vraagt, meesprak, dempt wel onzen wrevel over het brutale
enthousiasme van den geciteerden slotregel, maar brengt het allerminst tot
bewondering.
Toch willen wij gaarne den medestander van H. Ve r r i e s t en G. G e z e l l e , den
veelbelovenden dichter van G u d r u n , den reinen R o d e n b a c h vereeren, die
beleefde wat hij zong:
Ter Waarheid streeft mijn twijfelend gedacht,
ter Waarheid streeft mijn rustelooze ziel,
ter Waarheid wille ik steeds met al mijn krachten,
ter Waarheid, bron van balsemende vrede.

Maar daarom behoeven wij toch niet uitvoerig te worden ingelicht omtrent ontstaan
en werking van die tallooze wild-opbruisende jeugdverzen, over welke R o d e n b a c h ,
hadde hij het dubbele van zijn slechts 24 jaren mogen bereiken, zeker zelf zou hebben
geglimlacht? Wij, zeg ik; want voor de Vlamingen is dit zeker belangrijk. Maar dit
boek, bij een Amsterdamschen uitgever verschenen, richt zich vooral tot de
Noord-Nederlanders, doch blijft daarvoor te Vlaamsch. En het had dus moeten geven
R o d e n b a c h 's beteekenis voor de literatuur. De schrijver probeert dat in zijn
uitvoerige vergelijking van R o d e n b a c h 's Gudrun met de Middeleeuwsche
Kudrunsage en het Niebelungen-lied, doch blijft ook daar te eenzijdig R o d e n b a c h 's
apologeet. En dit maakt de lezing van dit boek voor ons vermoeiend. K l o o s en
B o e k e n ten onzent, Ve r m e y l e n in Vlaanderen, hadden den schrijver intusschen
door hun zuiver-literaire waardeering van R o d e n b a c h goed den weg gewezen.
Was hij hun spoor gevolgd, daarbij een beredeneerde bloemlezing gevende uit
R o d e n b a c h 's werk; hij had zijn doel beter bereikt. Zijn werk herinnert nu aan
A n d r é d e R i d d e r 's ophemeling van Stijn Streuvels, hier ook onlangs besproken,
en ontlokt ons de klacht: de Vlamingen zijn best; maar Vlamingen hun enthousiasme
over Vlamingen aan Hollanders te hooren prediken das ist des Guten zuviel.
G.F.H.
Dr. C.G.N. d e Vo o y s . Historische Schets van de Nederlandsche
Letterkunde. Groningen, J.B. Wo l t e r s 1908.
Een voortreffelijk handboekje ook voor zelfstandige studie onzer letterkunde wordt
ons geboden in deze schets, geschreven ‘voor schoolgebruik en hoofdacte-studie’.
Ze plaatst zich op historisch standpunt voornamelijk, zonder zich ten eenenmale van
een ook daar onmisbare waardeering te onthouden. Trouwens ontwikkeling van ‘ons
vermogen om te waardeeren’ acht zij de schoone
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vrucht van de studie der letterkunde. In deze waardeering is zij dan ook goed geslaagd;
ik denk, omdat ze de vaak-vergeten waarheid zichzelve voor oogen hield: ‘er is veel
goede wil, veel menschenkennis en levenservaring voor noodig, om onbevooroordeeld
tegenover (een) vreemde levensrichting te staan. Nog moeielijker is het, ons daar
zóó in te verplaatsen, dat we de uitingen van wat er in zulke andersdenkende menschen
omgaat, volkomen begrijpen, en de schoonheid van die uitingen op ons kunnen laten
inwerken’ (blz. 2). Met beknopte, juiste karakteristiek wordt een overzicht over onze
oude letterkunde gegeven, en dit saamvattend overzicht wordt breeder van behandeling
naarmate onze tijd wordt genaderd. Dit is bizonder verdienstelijk, al onderschrijven
we niet elk oordeel van den schrijver. Doch erkend moet worden dat hij volkomen
eerlijk naar objectiviteit heeft gestreefd, en dat, al juicht hij van ganscher harte het
optreden van de Nieuwe Gids en vooral van De Beweging toe, de kritiek toch aan
het woord komt.
Toch zal de schrijver hier niet iedereen voldoen. B.v. waarom wel v a n K l o o s '
en Ve r w e y 's verzen ook de waarde, doch van die van v a n E e d e n alleen de titels
aangegeven? Weet de lezer nòg veel, als hij verneemt dat C. B u y s s e ‘den
naturalistischen weg heeft verlaten’ en Wa g e n v o o r t s ' later werk ‘een ander
karakter draagt (blz. 138)’ dan zijn eerste, zonder dat vermeld wordt, hoe hun werk
dan nu wèl is?
En zoo zou er meer te noemen zijn, kleine tekortkomingen in een volgenden druk
gemakkelijk te herstellen. Hoewel die tweede druk .... zeker alleszins gewenscht en
verdiend .... Maar de schrijver belooft, of neen dreigt dan, of neen hoopt ‘dan de
vereenvoudigde’ te kunnen gebruiken. Ik zou zeggen: laat hij liever den eersten druk
maar laten herdrukken - die vereenvoudigde lijkt me zoo oneenvoudig.
G.F.H.
M.C. N i e u w b a r n . O.P. Het Roomsche Kerkgebouw. Leer der algemeene
Symboliek en Ikonografie onzer Katholieke Kerken. Nijmegen, J.F.
K l o o s t e r m a n , 1908.
Dit werkje van den bekenden schrijver der kunstmonografiën over Fra Angelico,
Dominicus enz., is een voortreffelijke gids in het roomsche kerkgebouw, en als
zoodanig bevelen wij het van harte aan. Beknopt, eenvoudig, met beperking die het
meesterschap verraadt, zonder apologie of bestrijding verhaalt de schrijver van de
talloos-tallooze symbolen der roomsche kerk. Ziehier eenige staaltjes: ‘De doopkapel
is vierkant (de wereld, de zonde) of rond
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(de genade Gods) of achtzijdig (de volmaaktheid).... Het h. Doopsel wordt ‘in den
naam der h. Drievuldigheid’ voltrokken. Dit hoofdbeginsel schonk aan het getal drie
eene voortdurende, symbolische toepassing. Drievuldig is namelijk de verzaking aan
den duivel, evenzeer als de geloofsbelijdenis aan God, gelijk ook driemalen
afwasschingen met water zijn voorgeschreven, buitendien daalde men oudtijds drie
treden naar de doopkapel af, om later drie treden omhoog te stijgen naar den kerkbeuk
(bl. 38). De (kruis)armen zijn recht (horizontaal) uitgestrekt, want de Zaligmaker
wil van het kruishout alles en allen in goddelijk erbarmen tot zich trekken en
omarmen, gelijk de roomsche liefde-leer der kerk verkondigt. Daarentegen brengt
het Jansenistische kruis de armen bijna loodrecht in de hoogte (namelijk zoover
mogelijk van de aarde afgewend), om het slechts ‘kleine getal der uitverkorenen’ te
verzinnebeelden. (bl. 79). Het ‘lichtend verteren’ der kaars, is de heil-stralende
offerdood van den Heiland. Het ‘blanke was’, door de zuivere bij gevormd, doelt op
de menschelijke geboorte van ‘het Woord, vleesch geworden’ uit de onbevlekte
Moedermaagd, Maria. Want gelijk uit de smettelooze bloemen - naar de zinnebeeldige
voorstelling van Hugo de St. Victoire: een staal tevens van middeleeuwsche symboliek
- in het maagdelijk lichaam der bij het was ontstaat en in de kaars de pit omgeeft en
gelijk zij, beide te zamen, het licht voortbrengen, zoo werd ook uit de reine
Moedermaagd gevormd het goddelijk Lichaam van Christus, omhullend zijne Ziele;
beide vereenigd met zijne goddelijke, lichtstralende Natuur’ (bl. 65).
Enfin, die 't weet mag het zeggen; hoewel het vreemd wordt als geen ding meer
is, wat het is, en steeds iets anders beduidt. Natuurlijk: religie zonder symbool is
schoolmeesterende vermaning, voldoet ook op den duur niet; doch daarom behoeft
het symbool de religie niet te overwoekeren. Religie werkt op 't ethische, symbool
op 't aesthetische in den mensch; de eerste raakt het geweten, het laatste onze
religieuse verbeelding. Dat dus dit al maar door symboliseeren gevaren met zich
brengt, vooral voor het godsdienstige leven, de protestantsche lezer van dit boekje
zal het telkens gevoelen - maar daarom moet hij het niet uit de hand leggen, want hij
kan er veel, heel veel uit leeren, o.a. zijn te-kort in dezen.
G.F.H.
G u s t a a f D ' H o n d t . Van Simpele Menschen. Amsterdam, Va n
H o l k e m a en Wa r e n d o r f 1906.
Och ja, dit is wel weer een boek; en, als ge wilt, geen slecht
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boek; zeker, als ge met alle geweld wilt, een goed boek zelfs. Het is uitnemend
verzorgd, niet kwaad van taal - Vlaamsch, doch zonder de bekoring van oude,
gewestelijke woorden en termen, zoowat Belgisch-Hollandsch -, wel echt gezien en
met voldoende objectiviteit zuiver gezegd, o neen, niet uit 's schrijvers duim gezogen,
zooals wel die volksvertellingen van vroeger, van vóór de de heerschappij onzer
thans zoo knappe en algemeen-gehuldigde techniek - maar met dat al: een belangrijk
boek is het niet.
Van de zes schetsen is de eerste getiteld Stadsmiserie. In een fabrieksarbeidersgezin
sterft de moeder, en M a n s k e , de oudste dochter zal moeders plaats innemen. In 't
begin gaat het goed, maar vader denkt aan hertrouwen; Manske ziet een jongen oneenigheid sluipt het gezin binnen; de tweede moeder blijkt een raar wijf; M a n s k e
loopt eerst naar een goede tante en ontvlucht eindelijk met haar jongen naar Brussel.
Spoedig heeft hij genoeg van haar en gaat naar Parijs. En M a n s k e zich schamend
terug te keeren, gaat onder in ontucht en dronkenschap. Na jaren keert hij terug,
schijnbaar verzoent ze zich met hem, doch het einde is, dat ze hem vermoordt en
zelve het raam uitspringt.
Och ja: dit is, hebt ge er een mooi woord voor over, wel psychologisch juist; of,
zijt ge daar zuinig mede, wel een omstandig relaas van een berichtje uit het
Politienieuws uwer courant, dat ge natuurlijk hebt overgeslagen.
Zelfs waar de tweede en laatste schets ons buiten brengen, de derde bij een
werkstaking in een kolendistrict, de vierde langs de Schelde, en de vijfde in de intieme
stilte van een Vlaamsch provinciestadje verlaat ons deze koele, matte waardeering
niet: ja, 't is wel echt, maar niet belangrijk. Men mist een grootsche visie van deze
‘simpele’ menschen; men mist hier de grootheid en waren eenvoud die bewondering
wekt. De eenvoud hier vertoond is wat al te simpel.
G.F.H.
W i l m a . De Profundis. Nijmegen. Firma H. t e n H o e t . 1908.
Een sympathiek, maar zwak boekje, biedt de jonge, anonyme schrijfster ons aan in
dit bundeltje van twee schetsen, haar eerste werk.
Vooral het religieuse leven treedt hier op den voorgrond - en dit wordt echt, zeer
echt beschreven; haast te echt, zeggen we, denkende aan de waarschuwing: het
potloodje niet te fijn aan te punten, daar 't den breekt in plaats van schrijft. Misschien
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komt het daar ook van dat dit bescheiden, sympathieke, eerlijke boekje, charme en
eenvoud mist, noch ook den lezer met groote oogen, sprakeloos van verrukking, doet
voortlezen. Ik meen dit hieraan te moeten wijten: òf dat de schrijfster zich zelve nog
in den weg zit, òf het handwerk nog niet genoeg verstaat; terwijl ik heimelijk vermoed
dat dit alternatief er eigenlijk geen is, maar het ééne gevolg van het andere. Immers
dat voortdurend alineëeren midden in een zin, dat midden in het verhaal overgaan
van den éénen werkwoordstijd in den anderen (blz. 213-14), zoo goed als zinnetjes
gelijk dit: ‘de breede landweg leefde van... huifwagens, die hun vroolijk vrachtje...
naar 't dorp afzakten’ (blz. 225), dit alles duidt nog op een zekere onbeholpenheid,
waaraan dan ook toe te schrijven.
Doch dit neemt niet weg dat bij ernstige studie dit eerste werk wel een belofte is,
een belofte dat deze schrijfster wel een christelijk verhaal zal kunnen geven mettertijd,
dat als zoodanig dan ook wel blijder toners zal aanslaan naast deze ‘de profundis.’
G.F.H.
W. G r a a d t v a n R o g g e n . Vereenzaamd. Amsterdam. Va n
H o l k e m a e n Wa r e n d o r f .
Met z'n eerste werk veel succes te hebben is misschien het ergste wat een beginnend
schrijver kan overkomen. De schroom toch waarmee hij zijn eersteling de wereld
instuurde, slaat dan licht om in overmoed, die, als hij niet oppast, hem verleidt tot
lichtzinnig werken.
De schrijver van Vereenzaamd moet oppassen. Met zijn eersteling, den roman
Tuberculeus, heeft hij succes gehad, doch met dezen schetsenbundel bewees hij
zichzelven en z'n lezers geen dienst.
De titelschets vertelt van een verloopen genie, den vioolkunstenaar P i ë t r o
G i a v a r i , eens den lieveling van het Europeesche publiek, nu dronken violist aan
een obscuur Duitsch badplaatsje; erg romantisch en erg-prachtig als een goedkoope
kermisoleographie. De tweede schets, Pietà, een troebel-meewarige geschiedenis in
een R.C. ziekenhuis. De derde Na de Begrafenis geeft een onbeduidende analyse
van den gemoedstoestand eener jonge weduwe; de vierde Gesépareerd een dito
verslag van huwelijksscheiding; de laatste Peerke een droevig verhaal van een jong
dichter, die drogist moest worden en eindigde met zich op te hangen.
Dit alles wordt wel vlot verteld, maar waarom het verteld wordt, blijft den lezer
onduidelijk. Daartoe is het niet belangrijk,
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niet breed en hoog genoeg, soms op het banale af. Ook de taal is gewoon, en waar
deze buitengemeen wil doen, wordt ze gewild, onnatuurlijk. B.v. ‘het lieve bloesemde
H e n s tegen, ze voelde dankbaar het zacht-aanzien der zachte stem-klanken. 't
Klaarde op tusschen de zusters, de angst verschemerde, die hing te hijgen tusschen
hen beiden’ (bl. 125).
Het is voor den schrijver te hopen dat Vereenzaamd geen succes heeft. Want hij
ken beter werk leveren.
G.F.H.
H.H.J. M a a s . Verstooteling. Amersfoort. P.M. W i n k .
Verstooteling, indien ik mij niet bedrieg het eerste werk van dezen schrijver, is een
Limburgsch dorpsverhaal, dat blijkbaar ons medelijden wil, inderdaad onzen weerzin
moet wekken. Ongetwijfeld wordt hier vlug en vlot verteld, ook het Limburgsch
dialect zeer verdienstelijk weergegeven, doch is dat voldoende excuus voor het
opdisschen van gezochte gore walgelijkheden over dronkenschap en overspel, die
hier nog frisch, immers natuurlijk, afsteken tegen de rhetorische, grove huichelarij
der waardigheidbekleeders? Natuurlijk wordt dit opgedischt: ‘in naam der waarheid!’
Doch deze onthullingsliteratuur wekt niets den weerzin. Want òf het is werk van een
zwakken geestdrijver, zoo geslagen door het zien van zonde dat hij nu enkel zonde
ziet en in zijn blindheid niet begrijpt dat zulk een maatschappij niet kan bestaan; òf
werk van één die wel beter weet, maar vóór alles wil gelezen worden en dus schrijft
voor hen die openlijk of in het geniep smullen aan zulke verhalen.
Doch met kunst heeft zulk geschrijf niets uit te staan.
Toch steekt er in dezen schrijver een kunstenaar, die prachtig boeren kan teekenen
- n.l. als hij genezen is van zijn blindheid.
G.F.H.
De Boekzaal. Maandelijksch Bibliografisch Tijdschrift onder redactie van
Dr. H.E. G r e v e . Tweede Jaarg. 1908. Zwolle. Va n P l o e g s m a e n
Berreklouw.
Deze tweede jaargang van De Boekzaal is een herleving in het kwadraat, tenminste
zoover de eerste jaargang, door den titel, deed denken aan De Boekzaal der Geleerden.
Doch kon deze niet in de schaduw staan van zijn gelijknamigen voorganger, met zijn
tweeden jaargang is het tijdschriftje een nieuw leven begonnen dat wel belangrijk
belooft te worden. Vooreerst voor bibliotheca-
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rissen die van hun collega Dr.G r e v e hier ontvangen ‘een encyclopedisch bewerkt
totaal-register op alle in Nederland verschijnende maandschriften van meer dan vakof gesloten studiebelang’. Maar niet slechts voor bibliografen, maar ook voor allen
die belang stellen in het boek. ‘Nu eens hier, dan daar een greep doende in de
overtalrijke zaken, die in verband staan tot de boekenindustrie, meent het daarmede
boekdrukkunst, boekhandel, bibliographie, bibliotheekwezen en het lezend publiek
gelijkelijk van nut te zijn.’ Wie wil weten hoeveel boeken er in een jaar in ons
vaderland verschijnen, welke belangrijke boeken op de komst zijn, wat er
tegenwoordig vereischt wordt voor de uiterlijke verzorging van een boek enz. enz.,
die zal elke maand gaarne het goedkoope tijdschriftje doorbladeren.
G.F.H.
Prof. Dr. K. K u i p e r . Het Hellenisme. 5de Aflevering. 2de stuk. Rome II.
(Voortzetting van ‘Geestelijke Voorouders. Studiën over onze Beschaving
door Dr. A. P i e r s o n .) Haarlem. H.D. T j e e n k W i l l i n k e n Z o o n .
Achtereenvolgens hebben wij hier van dit standaardwerk, waarop Nederland trotsch
mag zijn, de deelen getiteld: Byzantium door Dr. H e s s e l i n g , Pergamum en Rome
I door Dr. K u i p e r aangekondigd. Thans rest ons nog met blijdschap te verklaren,
dat ook de lezing van dit slotstuk, Rome II, waardoor het geheel op waardige wijze
bekroond wordt, weder van bladzijde tot bladzijde genot en leering verschaft.
Genot en leering beiden. Niet alleen toch is Dr. K u i p e r een voortreffelijk schrijver
en zijn er juweeltjes van stijl, gelijk de bladzijden aan het gedicht van Nonnus gewijd,
in zijn boek aan te wijzen, maar ook kan zonder overdrijving aangaande K u i p e r
herhaald worden wat ik eens door R. F r u i n betreffende C o b e t hoorde zeggen:
‘hij weet alles wat tot zijn vak behoort en zeer veel nog daarenboven.’
Ten gevolge van de ruimte van blik, welke vrucht van veelzijdige kennis is, gelukt
het Dr. K u i p e r , aan de bedoeling van Dr. P i e r s o n getrouw, de eeuwen met
elkander in verband te brengen en den modernen tijd in menig opzicht uit het grijs
verleden te doen opgroeien. Juist zoo zorgt hij er voor, dat, zelfs bij zijne behandeling
van een weinig sympathiek onderwerp als de rhetoriek der sophisten van de tweede
eeuw en later, de belangstelling niet verflauwt.
In een klein pas verschenen geschrift van Princes R a d z i w i l
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getiteld: ‘le retour de Talleyrand au Christianisme’, wordt ons door de nicht van dien
staatsman verteld, dat haar oom in zijn laatste levensjaren, zooals zij dikwijls zelve
gezien heeft, gedurende de mis de ‘Oraisons Funèbres’ van B o s s u e t placht te
lezen. Wat ons betreffende de aangrijpende eloquentie der groote Christenpredikers
van de 17de eeuw door K u i p e r wordt meegedeeld is in geheel anderen zin
opmerkelijk. Hij betoogt dat de welsprekendheid van B o s s u e t , M a s s i l l o n en
B o u r d a l o u e ‘voor een belangrijk deel hare verklaring vindt’, als men langs de
historische lijn opklimt tot die Hellenistische meesters, wier rhetoriek in drie
opvolgende perioden het best vertegenwoordigd wordt door A r i s t i d e s ,
L i b a n i u s en G r e g o r i u s v a n N a z i a n z u s .
Door A e l i u s A r i s t i d e s , die wonderen van woordkunst, maar ook niets meer
dan dat, heeft nagelaten, wiens arbeid aan alle practische bedoeling, zelfverheerlijking
buiten rekening gelaten, vreemd was, die in eruditie betreffende het verleden het
voedsel zocht, dat eigen geestesleven niet verstrekte. Door den eerlijken paganist
L i b a n i u s , die, gelijk zijn vriend en Keizer J u l i a n u s , wederopwekking en
loutering van den Helleenschen geest tot ideaal had gekozen, maar wiens kunst ten
doode was opgeschreven, daar zij enkel kracht en leven vond in verzet tegen het
nieuwe, het zegevierend christendom. Eindelijk door G r e g o r i u s v a n
N a z i a n z u s , wiens lijkredenen, ondanks groot verschil, een doorloopende hulde
aan de oude rhetoriek zijn; eeuwen daarna hebben zij B o s s u e t bezield in zijne
Oraison Funèbre du Prince de Condé.
Zoo wijst K u i p e r ook op de onloochenbare, schoon verwijderde familiebetrekking
tusschen de oude Grieksche romans en de moderne fictieliteratuur, b.v. tusschen
L o n g u s ' D a p h n i s en C h l o ë en de zooveel kuischer P a u l e t V i r g i n i e
v a n B e r n a r d i n de St. P i e r r e . Zelfs wordt de reisbeschrijving, die D i o n y s i u s
ten gevalle van den ‘Reisekaiser’ zijner dagen H a d r i a n u s in verzen te boek stelde,
wegens haar practische strekking een ietwat onnauwkeurige B a e d e k e r der tweede
eeuw genoemd. Ook hooren wij van A l c i p h r o n 's gevoel voor de lichtvolle
schoonheid der Grieksche zee.
Overal binnen zekere grenzen evolutie. Zelfs het Neoplatonisme van P l o t i n u s ,
waarover K u i p e r ten slotte beknopt maar zeer duidelijk verslag uitbrengt, vormt
op dien regel geen uitzondering. Het irrationeele en religieuse element moge bij den
laatste der groote oude denkers krachtiger zijn op den voorgrond getreden; toch
ontbreekt het niet bij de vroegere Grieksche philosofen, bij
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A n a x i m a n d e r , H e r a c l i t u s , P y t h a g o r a s , P l a t o , P h i l o en evenmin
natuurlijk in de christelijke periode.
In het Enchiridion van E p i c t e t u s lezen wij ergens: ‘Wie een rol boven zijne
kracht op zich neemt, speelt haar slecht en onhandig; hij verzuimt daarenboven een
andere rol, die hij wel zou kunnen vervullen.’ Volgens den Stoicyn is het de hemelsche
Meester, die de rollen verdeelt: aan den een legt hij die van een rijke, aan den ander
die van een arme, aan dezen die van een overheidspersoon, aan genen die van een
bediende op, terwijl het der menschen plicht is de hun gegeven rollen mooi en met
geest uit te voeren.
Ons aansluitende bij dien gedachtengang zouden wij kunnen zeggen, dat den
voortzetters van P i e r s o n 's arbeid, Dr. H e s s e l i n g en Dr. K u i p e r , de taak, door
hen aanvaard, door hoogere wijsheid, door den logos, werd opgedragen, want zij
beiden hebhen er zich op zulk een wijze van gekweten, dat het te bezien staat of er
andere landgenooten zijn, die het even goed hadden kunnen doen.
V.D. W.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende boekwerken:
Pro en Contra. Het Rooken. Pro. Firms A. H i l l e n te Delft. Contra. Dr. Ch.
B l e s . Arts te Amsterdam. Baarn. Hollandia Drukkerij, 1908.
Kerk en Secte. No. 4. De Moderne Richting door Dr. T. C a n n e g i e t e r . Baarn.
Hollandia Drukkerij, 1908.
Louise. Proza van Helène Lapidoth-Swarth. Rotterdam. W.L. en J. B r u s s e .
Bibliotheek van Nederlandeche Letterkunde. No. 3. Uit H o o f t s Nederlandsche
Historiën. 2e dr. door J. K o o p m a n s . No. 8. Uit Justus van Effen's
‘Hollandsche Spectator’ door J. Te r w e y .
Levensvragen No. 5. Het Geloof aan God en het kwaad in de wereld door Dr.
A. B r u i n i n g . Baarn. Hollandia Drukkerij, 1908.
Kerk en Secte. Serie II No. 1. Het ‘Mormonisme’ door C h a r l e s W. P e n r o s e .
Baarn. Hollandia Drukkerij.
Pro et Contra. Serie III No. 9. Vrijmetselarij. Pro. Dr. W. Z u i d e m a . Contra.
J a c . T. v a n d e n Te r m . No. 10. Celstraf. Pro. Mr. J. D o m e l a
N i e u w e n h u i s . Contra. Dr. H. v a n d e r H o e v e n . Baarn. Hollandia
Drukkerij, 1908.
L. A n z e n g r ü b e r . De schandvlek. Een verhaal uit het Oostenrijksche
boerenleven. Vert. door mevr. G. L o m a n - v a n U i l d r i k s . - Wereldbibl.
onder leiding van L. S i m o n s . Maatsch. voor Goede en Goedkoope Lectuur.
Amsterdam.
Dr. J. R u t g e r s . De ontwikkeling van den godsdienst. Levenevragen II 9.
Baarn. Hollandia Drukkerij, 1908.
O. S c h r i e k e . De dubbele Synods. Herziening van hoofdst. III van het Algem.
Reglem. Utrecht. W. L e y d e n r o t h , 1908.
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Eindnoten:
*) Corrigendum. Door misverstand en afwezigheid van den schrijver zijn in hot artikel van Dr.
M.W. de Visser over ‘Het pelgrimsleven in Japan’ (O.E. Mei 1908) een paar vergissingen
ingeslopen.
Op p. 282 moeten van regel 9-13 de woorden .Ise-terugkeeren vervallen, en voor de godin
Amaterata niet den maar de staan.
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Uit de briefwisseling
van koningin Victoria
Door Prof. Dr. Th. Bussemaker.
(Slot).
Hoe naijverig V i c t o r i a in 't algemeen ook waakte voor de rechten der kroon,
tweëerlei gebied was er toch, waarop zij die nog met bizondere warmte verdedigde:
alles wat leger en vloot of de betrekkingen met het buitenland raakte, boezemde haar
buitengewone belangstelling in. Naar een eigen getuigenis van haar was haar vader
altijd trotsch geweest op zijn militair beroep, en was haar van jongsaf geleerd zich
als het kind van een soldaat te beschouwen. Als koningin was zij het hoofd van leger
en vloot, en dit opperbevelhebberschap was voor haar niet slechts een naam maar
iets zeer wezenlijks, waaraan hoogst verantwoordelijke plichten en rechten verbonden
waren. Hare militaire aandoeningen waren sterk. Zelf te paard gezeten een revue te
houden over hare troepen is haar een genot; het besef van de kracht harer vloot, dat
haar bij het bezichtigen van een der groote oorlogsschepen doordringt, vervult haar
van vreugde. Berichten over dappere daden in den strijd maken haar opgewonden.
In 1849 schrijvend aan oom L e o p o l d over R a d e t z k y 's overwinning op de
Piemonteezen bij Novara, vertelt zij wat zij vernomen heeft van den grooten moed,
door allen in ‘one of the hardest fought and most brilliant battles known for years
and years’ aan den dag gelegd, en zij voegde er aan
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toe: ‘I could work myself up to a great excitement about these exploits, for there is
nothing that I admire more than great military exploits and daring’. Zoo liet zij zich
uit, als zij de daden van vreemde legers vernam; hoe moest haar dan het hart wel
kloppen, toen hare eigen troepen meevochten in den zwaren Krimoorlog! ‘We are,
and indeed the whole country is, entirely engrossed with one idea, one anxious
thought-the Crimea. We have received all the most interesting and gratifying details
of the splendid and decisive victory of the Alma; alas! it was a bloody one. Our loss
was a heavy one-many have fallen and many are wounded, but my noble Troops
behaved with a courage and desesperation, which was beautiful to behold ... I feel
so proud of my dear noble Troops, who, they say, bear their privations and the sad
disease, which still haunts them, with such courage and good humour.’ De Krim
vervult haar geheel, zij vergeet aan haar oom te schrijven. ‘My whole soul and heart’
- meldt ze verontschuldigend - ‘are in the Crimea. The conduct of our dear noble
Troops is beyond praise; it is quite heroic, and really I feel a pride to have such
Troops, which is only equalled by my grief for their sufferings’. Er is weer een
overwinning behaald in een bloedigen slag, maar bizonderheden ontbreken nog. ‘But
we know nothing more, and now we must live in a suspense which is indeed dreadful.
Then to think of the numbers of families who are living in such anxiety. It is terrible
to think of all the wretched wives who are awaiting the fate of those nearest and
dearest to them.’
Straks komen de zieken en gewonden aan, die naar Engeland zijn verscheept; de
koningin is rusteloos bezig om hunne verzorging en verpleging zoo goed mogelijk
te maken en bezoekt zelf de hospitalen om de ongelukkigen te troosten en te
bemoedigen. Persoonlijk wil zij ook de medaljes uitreiken, die zoo ruimschoots
verdiend zijn, en de aandoening dezer plechtigheid klinkt nog na in den brief aan
haar oom: ‘Ernest will have told you what a beautiful and touching sight and ceremony
(the first of the kind ever witnessed in England) the distribution of the
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medals was. From the highest Prince of the Blood to the lowest Private, all received
the same distinction for the bravest conduct in the severest actions, and the rough
hand of the brave and honest private soldier came for the first time in contact with
that of their Sovereign and their Queen! Noble fellows! I own I feel as if they were
my own children; my heart beats for them as for my nearest and dearest.’ De tijding
der verovering van Sebastopol bereikte het koninklijk echtpaar te Balmoral; daar
ontbrak alles om de overwinning in militairen geest te vieren; maar iets moest toch
uiting geven aan hunne gevoelens, en zoo ontstaken zij dan, naar Schotsche zede,
een vreugdevuur op den heuvel tegenover hun woning!
Aan de gevaarlijke overdrijving, die dikwijls aan een sterk besef van militaire eer
schijnt gepaard te gaan, ontkwam echter ook V i c t o r i a niet. Toen het oogenblik
gekomen was om aan de menschenslachterij in de Krim een einde te maken, zou
deze vrouw, die toch waarlijk niet ongevoelig was voor de bittere ellende van den
oorlog, den vrede gaarne hebben willen tegenhouden, omdat hare troepen op het
laatst een echec hadden geleden! Den 15den Jan. 1856 schreef zij aan C l a r e n d o n ,
den minister van buitenlandsche zaken: ‘The Queen cannot conceal from Lord
C l a r e n d o n , what her own feelings and wishes at this moment are. They cannot
be for peace now, for she is convinced that this country will not stand in the eyes of
Europe as she ought, and as the Queen is convinced she would after this year's
campaign. The honour and glory of her dear Army is as near her heart as almost any
thing, and she cannot bear the thought that ‘the failure on the Redan’ should be our
last fait d'Armes, and it would cost her more than words can express to conclude a
peace with this as the end. However, what is best and wisest must be done’.
Men kan licht begrijpen, hoe zorgvuldig deze koningin toezag om alles af te weren
wat den band tusschen de krijgsmacht en haar ook maar in 't minst zou kunnen
verzwakken; ook gaf zij slechts zeer noode toe, toen bij de
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regeling der Indische aangelegenheden na de opheffing der Compagnie door hare
ministers maatregelen werden voorgestaan, die de benoeming van officieren bij de
troepen in Indië op anderen voet als in het Engelsche leger stelde. Maar niet minder
ijverig dan voor de praerogatieven der kroon waakte zij er voor om het leger op de
vereischte sterkte en de oorlogsmiddelen in behoorlijken staat te houden. Vooral van
1852 af wijdde zij hieraan onvermoeid hare aandacht; telkens spoorde zij hare
ministers aan om deze groote belangen naar den eisch te behartigen, en toen de groote
opstand in Indië van 1857 in 't licht stelde, hoe onvoldoende de sterkte der Engelsche
troepenmacht was, liet zij zich niet van de wijs brengen door misplaatste
zuinigheidsoverwegingen. En hetzelfde als voor het leger deed zij ook voor de vloot.
Zorgt toch voor behoorlijke werven en arsenalen, zoo klinkt hare waarschuwing in
1855; dan weer wijst zij op de noodzakelijkheid om de organisatie van de
marine-reserve ernstig ter hand te nemen en daartoe eene commissie te benoemen,
doch - zoo voegt zij er verstandig aan toe - eene commissie hoofdzakelijk van jonge
officieren, die op de hoogte zijn van wat er bij de matrozen omgaat, want de oude
admiraals zijn altijd bij hun tijd ten achter. In 1857 vestigt zij weer vermanend er de
aandacht op, dat de sterkte der scheepsmacht ontoereikend is, en in 1858 geeft de
groote aanwas der Fransche vloot haar aanleiding om tot den toenmaligen premier
een ernstig schrijven te richten. ‘Voor het eerst,’ zoo zegt zij, ‘zal Engeland met zijne
schepen ter zee absoluut in de minderheid zijn!, en die minderheid zal in werkelijkheid
veel grooter zijn dan zij zoo op het oog lijkt, omdat onze vloot bezittingen en handel
de geheele wereld door te verdedigen zal hebben en zelfs in Europa een lange
strategische lijn te beschermen heeft, die van Malta tot Helgoland loopt, terwijl
Frankrijk zijn vloot bijeenhoudt en het midden van die lijn inneemt. Naar de meening
der Koningin zou het onvereenigbaar zijn met de plichten der regeering tegenover
het land om, terwijl zij zich van dien toestand bewust is, niet met de uiterste
inspanning te streven naar voorziening.’
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Er is geen twijfel aan, of V i c t o r i a heeft door hare onvermoeide aansporingen tot
waakzaamheid een aanmerkelijken invloed geoefend op de weerbaarheid en daarmee
op de internationale positie van Engeland. De eene hing natuurlijk ten nauwste met
de andere samen, hare levendige belangstelling in leger en vloot ging onafscheidelijk
gepaard met hare zorg voor Engeland's plaats onder de groote mogendheden en voor
de rol die haar rijk in de algemeene Europeesche politiek vervulde.
Zooals zij in het particuliere leven voor hare omgeving ten strengste, zonder aanzien
des persoons, vasthield aan de eischen der moraliteit, verkondigde zij als hare
overtuiging, dat in de betrekkingen der staten een internationale moraliteit moest
worden in acht genomen. Den 10en Oct. 1848, hoogst ontstemd over maatregelen
van haar ministerie, dat stappen gedaan had om ten nadeele van Oostenrijk in de
Italiaansche aangelegenheden te bemiddelen, schrijft zij aan oom L e o p o l d : ‘What
a very bad figure we cut in this mediation! Really it is quite immoral, with Ireland
quivering in our grasp and ready to throw off her allegiance at any moment, for us
to force Austria to give up her lawful possessions. What shall we say if Canada,
Malta etc. begin to trouble us? It hurts me terribly. This ought to be the principle in
all actions, private as well as public: Was du nicht willst, dass dir geschieht, das thu'
auch einem andern nicht.’ Een voortreffelijke leer, die, algemeen aangenomen,
vredesconferenties, vredesbonden en wat er meer wordt uitgedacht om de toepassing
van geweld te voorkomen, overbodig zou maken. Doch de brieven van V i c t o r i a
zelve geven het bewijs, hoe zwak het vleesch is! Immers, wanneer de belangen van
het Engelsche volk in het spel komen, vergeet zij hare beginselen of schuift ze op
zij, zij het dan ook zuchtend, evenals in een vorige eeuw M a r i a T h e r e s i a in de
Poolsche aangelegenheden ‘pleurait et prenait toujours.’ In den aanvang van 1854,
toen Engeland en Frankrijk juist den oorlog tegen den Czar gingen ondernemen,
omdat deze den Sultan door het bezetten van Turksch gebied wilde dwingen zich
naar zijn zin te voegen, besloot het
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Britsche Kabinet het Perzische eiland Karak in beslag te nemen, omdat de Shah van
Perzië zijne houding niet wilde regelen naar de eischen en de belangen van Engeland.
Eigenlijk stemde V i c t o r i a er niet mee in, zij besefte dat die handeling met hare
beginselen in strijd was, maar niettemin berustte zij. ‘With respect to the Persian
Expedition’ - zoo schreef zij aan haar minister van buitenlandsche zaken - ‘the Queen
will not object to it-as the Cabinet appears to have fully considered the matter, but
she must say that she does not much like it in a moral point of view. We are just
putting the Emperor of Russia under the ban for trying ‘to bring the Sultan to his
senses’ by the occupation of part of his territory after a diplomatic rupture, and are
now going to do exactly the same thing to the Shah of Persia!’ In dit geval dus berustte
zij, maar had zij het gevoel van bedreven onrecht. Dit kwam echter blijkbaar zelfs
niet in haar op, toen in 1857 haar ministerie de gelegenheid aangreep van een klein
conflict met China om aan dit rijk concessies van groote waarde voor den Engelschen
handel af te dwingen op eene wijze, waarbij het ‘moral point of view’ geen oogenblik
werd ingenomen. Omstreeks denzelfden tijd was lord G r e y doende in Zuid-Africa;
en hoewel eenige maanden te voren aan de koningin duidelijk was uiteengezet, dat
in 1854 Oranjevrijstaat door de Engelsche regeering als een zelfstandige republiek
was erkend, hechtte zij niettemin nadrukkelijk hare goedkeuring aan eene staatkunde,
die inlijving van dat gebied ten doel had.
Doch nationale baatzucht mocht den af en toe V i c t o r i a 's beginselen van
internationale moraliteit verdringen, in 't algemeen poogde zij die in het verkeer met
de andere Europeesche mogendheden te doen eerbiedigen; meer den eens bracht zij
haren ministers de noodzakelijkheid onder het oog ze toe te passen, ook om zoodoende
het Britsche rijk den eerbied en de instemming te verzekeren der publieke opinie van
Europe. Het is begrijpelijk, dat iemand van hare gezindheid groote waarde hechtte
aan verdragen; zulke plechtige verbintenissen gaven haar een
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houvast, een richtsnoer, dat zij niet wilde loslaten, wanneer dit eenigszins te vermijden
was; en hieruit zal misschien te verklaren zijn, dat zij zoo uiterst koel stond tegenover
het streven om, met verbreking der tractaten van 1815, ten koste van Oostenrijk
vooral, de Italiaansche eenheid tot stand te brengen.
Of hare persoonlijke gevoelens van vriendschap en verwantschap ook invloed
oefenden op de richting, die zij aan de Engelsche buitenlandsche politiek wilde
geven? Ongetwijfeld in zekere mate wel. Eene onaangename of gespannen verhouding
van Engeland met landen, waarover een bevriend of verwant vorstenhuis regeerde,
deed haar dubbel pijn, en wanneer zulke betrekkingen bestonden, was zij meer nog
dan anders er op uit haren invloed op de Britsche dipomatie aan te wenden ten einde
alle onnoodige scherpte te vermijden. De briefwisseling biedt hiervan verschillende
voorbeelden, zooals in de verhoudingen met Portugal, in die met Frankrijk in 1840
en volgende jaren, ook nu en dan in die met Pruisen. Maar anderzijds liet zij toch
door zulke persoonlijke gevoelens hare houding geenszins bepalen, en zelfs oom
L e o p o l d moest dat ondervinden in de allereerste jaren harer regeering. Deze hoopte
toenmaals door middel van zijne nauwe betrekkingen met Engeland's koningin de
nog altijd hangende geschillen met Nederland naar zijn wensch opgelost te krijgen;
doch V i c t o r i a , waarschijnlijk wel onder de inwerking van M e l b o u r n e , gaf
hem duidelijk te verstaan, dat hij zich uit het hoofd moest zetten om van hunne
verhouding profijt te trekken voor Belgische politiek. De briefwisseling tusschen
oom en nicht kreeg dientengevolge korten tijd zelfs een minder hartelijk karakter.
Maar wat hier slechts een klein oogenblik dreigde, verstoring van persoonlijke
vriendschappelijke betrekkingen door de politiek, valt scherp in 't oog bij V i c t o r i a 's
verhouding met N a p o l e o n III. Hare gezindheid jegens hem heeft sterke wisseling
ondergaan. Hoewel zij zijn staatsgreep van 1851 hoogelijk afkeurde en evenzeer de
maatregelen van geweld, die hij er op liet volgen, waren hare uitingen over hem toch
niet in allen
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deele ongunstig; zij waardeerde het, dat hij, zooals zij zich uitdrukte, Frankrijk in
1849 en 1850 uit den modder had gehaald. Doch hare stemming jegens hem was in
die jaren toch zeer koeltjes, en in October 1852 vertelde zij aan oom L e o p o l d met
blijkbaar welbehagen eene hatelijke anecdote over N a p o l e o n . Men had aan een
der triumfbogen te Parijs een kroon opgehangen aan een koord en daarboven het
opschrift aangebracht: ‘Il l'a bien méritée.’ Te kwader ure echter geraakte de kroon
in het ongereede; men nam haar daarom weg, doch liet ongelukkigerwijze de koord
en het opschrift hangen. Het effect was uitermate stichtelijk voor den aanstaanden
keizer! Een paar jaar later zou V i c t o r i a zulke grappen over haar hooggeschatten
vriend niet meer verteld hebben! De wapengemeenschap der volken tegen Rusland
leidde tot wederzijdsche bezoeken der vorsten, en de persoonlijke kennismaking met
het keizerlijk paar wekte bij V i c t o r i a sympathie, ja, bewondering voor
N a p o l e o n . Doch in de jaren na 1856 verkoelen die warme gevoelens gaandeweg
en in toenemende mate; het is mogelijk en waarschijnlijk, dat haar gemaal, die door
N a p o l e o n niet zoo ingepakt was als zij, daartoe heeft bijgedragen, maar allermeest
werd het toch teweeg gebracht door de politiek van den Franschen keizer, vooral
door diens inmenging in de Italiaansche aangelegenheden.
Doch - zoo zal misschien een lezer gedacht hebben - wat praat gij toch over
V i c t o r i a 's buitenlandsche politiek? De politiek eener Engelsche koningin in de
19e eeuw! Niet zij immers maar de man, die aan het hoofd staat van het departement
van buitenlandsche zaken, leidt alleen, of met zijne ambtgenooten soms overleg
plegend, de Britsche staatkunde. Juist mijne meening, zou P a l m e r s t o n gezegd
hebben. Maar koningin V i c t o r i a had dienaangaande eene andere opvatting, die
zij met taaie volharding en met goeden uitslag verdedigde. Hierbij - dat besefte zij
- stond een harer belangrijkste praerogatieven op het spel.
Het is bekend, dat V i c t o r i a een vrij sterken afkeer had van P a l m e r s t o n , en
uit M a r t i n 's Life of the Prince Consort weten wij, dat in een onderhoud met
Napoleon
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prins A l b e r t dien afkeer dagteekende van de eigenmachtige handelwijze van den
minister bij gelegenheid van N a p o l e o n 's staatsgreep. Wie in de thans uitgegeven
correspondentie de brieven leest uit de periode 1846-1851, zal er, geloof ik, niet aan
twijfelen, dat die afkeer eenige jaren ouder is en moet worden toegeschreven aan het
zichtbaar streven van P a l m e r s t o n om de staatkunde van Engeland te leiden zonder
eenige inmenging der kroon, en zonder zich in 't minst te storen aan V i c t o r i a 's
wensch om van de belangrijke aangelegenheden van het ‘Foreign Office’ geregeld
op de hoogte te worden gehouden. Koning L e o p o l d , die P a l m e r s t o n ook niet
lijden mocht, noemde hem reeds in een brief van 1840 rex and autocrat, en ook
irritable and violent. Het was naar aanleiding van P a l m e r s t o n 's scherp en
kwetsend optreden tegen den Franschen koning L o u i s P h i l i p p e , L e o p o l d 's
schoonvader, in de Egyptisch-Turksche kwestie, dat de Belgische koning zich zoo
ongunstig over hem uitliet; in diezelfde aangelegenheid had V i c t o r i a hem wel tot
een gematigde en verzoenende houding aangespoord, maar in die jaren, toen hij lid
was van het kabinet-M e l b o u r n e , blijkt van een onaangename verhouding tusschen
hem en de koningin niet. Toch had die episode bij haar misschien zeker bezorgdheid
achtergelaten over den hooghartigen, laatdunkenden toon, dien. P a l m e r s t o n bij
voorkeur tegenover het buitenland aansloeg, want wij hebben reeds opgemerkt, hoe
weinig gerust zij was op het ministerie-R u s s e l l , dat bij P e e l 's heengaan in 1846
het bewind in handen kreeg en waarin de buitenlandsche zaken weer aan
P a l m e r s t o n waren toevertrouwd. Tot eenige ongerustheid bestond te meer reden,
omdat juist in dezen tijd de verhouding met Frankrijk weer onaangenaam werd
wegens de vraag der Spaansche huwelijken, d.w.z., de huwelijken van koningin
I s a b e l l a van Spanje en van hare jongere zuster. Dit maakt het verklaarbaar, dat
V i c t o r i a van den aanvang af met bizonderen nadruk haar recht handhaafde om
gekend te worden in de wisseling van diplomatieke stukken en het opstellen van
instructies voor de Britsche gezanten. Weldra zetten de groote gebeurtenissen
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van 1848 aan het beleid der buitenlandsche zaken nog meer gewicht bij, en die
gebeurtenissen met wat er op volgde lieten het verschil van inzicht in de politiek
tusschen de koningin en haar minister scherp gevoelen. P a l m e r s t o n
sympathiseerde met de omwentelingsbewegingen, toonde groote neiging die overal
te begunstigen en legde in 't bizonder tegenover de monarchie der Habsburgers een
vijandige gezindheid aan den dag. V i c t o r i a stond anders tegenover de revolutie;
zij had grooten eerbied voor bestaande tractaten, wilde niet dat Engeland hunne
vernietiging in de hand werkte, en evenmin dat jegens den Habsburger een
onwelwillende houding werd aangenomen. P a l m e r s t o n verkoos met de wenschen
der koningin geen rekening te houden, en zoo ontstond een strijd tusschen V i c t o r i a
en haar minister, die meer dan vier jaar heeft geduurd en in 1851 met P a l m e r s t o n 's
neerlaag is geëindigd. Zijne handelwijze tegenover de koningin was inderdaad hoogst
laatdunkend, ja, men mag wel zeggen onbeschoft, indien ten minste het hoofd van
den staat nog iets anders zou zijn dan een machine, bestemd om de daden van den
minister van buitenlandsche zaken met den koninklijken naam te bekrachtigen. En
P a l m e r s t o n zelf kon niet betwisten, dat aan de kroon het recht toekwam om in
het beleid der buitenlandsche staatkunde gekend te worden. Hij beproefde echter dat
recht illusoir te maken. Telkens en telkens weer verzuimde hij V i c t o r i a in kennis
te stellen met belangrijke depeches, die waren ingekomen of verzonden werden. De
koningin was onvermoeid om hem aan zijn plicht te herinneren, nu en dan in scherpe
woorden, die ruimschoots verdiend waren maar zonder uitwerking bleven, of waaraan
gevolg werd gegeven op zulk eene wijze, dat het eene bespotting der koningin leek.
Nu en dan toch zond hij haar wel de stukken maar zóó op het uiterste oogenblik
waarop zij verstuurd moesten worden, dat geen tijd overbleef om er behoorlijk kennis
van te nemen, laat staan er bedenkingen tegen in te brengen, die tot verandering van
den tekst zouden moeten leiden. Een andere maal stuurde hij aan V i c t o r i a wel
copieën van de orders, die hij aan
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Britsche diplomaten gaf, maar eerst nadat hij de origineelen aan hunne bestemming
verzonden had! En de toon, dien hij soms tegen de koningin aansloeg, ging de perken
van verschuldigden eerbied verre te buiten. In April 1848 V i c t o r i a vertoefde
toenmaals te Osborne - vermaande zij hem voor de zooveelste maal haar van de
zaken op de hoogte te houden: ‘The Queen not having heard anything from Lord
P a l m e r s t o n respecting foreign affairs for so long a time, and as he must be in
constant communication with the Foreign Ministers in these most eventful and anxious
times, writes to urge Lord P a l m e r s t o n to keep her informed of what he hears,
and of the views of the Government on the important questions before us. She now
only gets the Drafts when they are gone. The acceptance of the mediation between
Denmark and Holstein is too important an event not to have been first submitted to
the Queen’. Wat antwoordt de dienaar der kroon? ‘Viscount P a l m e r s t o n presents
his humble duty to your Majesty, and regrets much that he has not lately had occasion
of giving your Majesty such explanations as your Majesty might wish to receive with
respect to the progress of foreign affairs, but Viscount P a l m e r s t o n hopes to be
able to get down to Broadlands for a few days on Saturday next, and he could easily
from thence wait upon your Majesty on any morning and at any hour your Majesty
might be pleased to appoint. Although events of the greatest importance have been
passing in rapid succession in almost every part of Europe, the position of your
Majesty's Government has been one rather of observation than of action, it being
desirable that England should keep herself as free as possible from unnecessary
engagements and entanglements, in order that your Majesty may be at liberty to take
such decisions as the state of things may from time to time appear to render most
advisable.’ Een kostelijk bescheid! De koningin vraagt blijkbaar mededeeling van
de stukken; de minister antwoordt, dat hij bij gelegenheid wel eens aan zal komen
om haar het een en ander te vertellen! De koningin wijst op een bepaald punt, waarin
zij had gekend moeten zijn;
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de minister verwaardigt zich niet een woord ter opheldering of ter verontschuldiging
te schrijven maar verkondigt wat de Engelsche politiek behoort te zijn! Doch
P a l m e r s t o n had te doen met eene vorstin, die zich niet op zulk een wijze ter zijde
liet schuiven. Om den ongezeggelijken minister tot zijn plicht te brengen, beriep zij
zich herhaaldelijk op J o h n R u s s e l l , het hoofd van het kabinet, nu eens eischend
dat hij zorg zou dragen voor de eerbiediging harer rechten, dan weer dat hij hare
bezwaren tegen een maatregel of handelwijze van P a l m e r s t o n aan den geheelen
ministerraad zou voorleggen, overtuigd als zij was, dat ook deze den dikwijls
onhebbelijken toon, dien P a l m e r s t o n tegen het buitenland gepast en nuttig scheen
te oordeelen, niet zou goedkeuren. Lord J o h n geraakte dientengevolge meer dan
eens in bittere verlegenheid; niet alleen stemde hij persoonlijk in hoofdzaak met de
richting van P a l m e r s t o n 's buitenlandsche staatkunde overeen, maar juist deze
ambtgenoot was daarenboven een krachtige steun van het kabinet, ten gevolge van
het groote aanzien dat hij bij de meerderheid der Whigs genoot. Hij durfde hem niet
ontstemmen, en daarom deinsde hij er ook voor terug om in te gaan op den wensch,
door V i c t o r i a al spoedig geuit, dat aan P a l m e r s t o n de leiding van het Foreign
Office ontnomen en een ander departement opgedragen zou worden. Anderzijds
echter kon hij ook geenszins ontkennen, dat de koningin rechtmatigen grond van
ontevredenheid en beklag had. Een overleg tusschen hem en prins A l b e r t leidde
in 1849 tot deze regeling, dat de ontwerpen der depeches van P a l m e r s t o n eerst
aan R u s s e l l en dan door dezen, hetzij met of zonder wijzigingen (al naar hij noodig
zou achten), aan de koningin zouden worden toegezonden, die hare eventueele
opmerkingen aan R u s s e l l zou doen toekomen. De bedoeling was dus blijkbaar
om het verkeer tusschen V i c t o r i a en P a l m e r s t o n , die hiermee zelf had
ingestemd, over R u s s e l l te doen loopen ten einde onaangenaamheden te voorkomen.
Maar dat oogmerk werd niet bereikt, want P a l m e r s t o n verzuimde nu aan de
aangebrachte wijzigingen van den premier en de koningin gevolg
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te geven; in Febr. 1850 had de koningin weer dezelfde reden tot klagen als vroeger,
en scherp wees zij den weerbarstigen minister terecht: ‘The Queen sent the day before
yesterday the proposed draft to Mr. W y s e 1) back to Lord P a l m e r s t o n , enclosing
a Memorandum from Lord J o h n R u s s e l l and telling Lord P a l m e r s t o n ‘“that
she entirely concurred with Lord J o h n , and wished the draft to be altered
accordingly”’ She has not yet received an answer from Lord P a l m e r s t o n , but
just hears from Lord J o h n , in answer to her inquiry about it, that Lord
P a l m e r s t o n has sent the draft off unaltered. The Queen must remark upon this
sort of proceeding, of which this is not the first instance, and plainly tell Lord
P a l m e r s t o n that this must not happen again. Lord P a l m e r s t o n has a perfect
right to state to the Queen his reasons for disagreeing with her views, and will always
have found her ready to listen to his reasons; but she cannot allow a servant of the
Crown and her Minister to act contrary to her orders, and this without her knowledge.’
De zaak werd van P a l m e r s t o n 's zijde eenigszins opgehelderd, maar het is duidelijk,
dat eene verhouding tusschen de koningin en een minister, die tot zulke scherpe
woorden aanleiding gaf, kwalijk kon voortduren; V i c t o r i a vertrouwde zijne politiek
niet en kon ook wegens persoonlijke grieven niet met hem samenwerken. R u s s e l l
zag dit in en hoopte nu een uitweg te vinden door een wisseling van functies, waarbij
P a l m e r s t o n de leiding van het Lagerhuis zou krijgen. Onderwijl overwoog, naar
het schijnt, de koningin ook de mogelijkheid om den minister te ontslaan. Er is een
merkwaardig memorandum van baron S t o c k m a r , wiens advies over de rechten
der kroon zij blijkbaar had ingewonnen: ‘The least - zoo luidt het - the Queen has a
right to require of her Minister is: 1. That he will distinctly state what he proposes
in a given case, in order that the Queen may know as distinctly to what she has to
give her royal sanction. 2. Having given once her sanction to a measure,

1) Britsch vertegenwoordiger te Athene.
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the Minister, who in the execution of such measure alters or modifies it arbitrarily,
commits an act of dishonesty towards the Crown, which the Queen has an undoubted
constitutional right to visit with the dismissal of that Minister.’ Maar het spreekt van
zelf, dat het ontslaan van een minister toch een hoogst hachelijke maatregel zou zijn,
en hoewel tegen de beraamde veranderingen in het kabinet onoverkomelijke bezwaren
rezen, bleef P a l m e r s t o n vóoralsnog zijn ambt bekleeden. Trouwens in een ernstig
onderhoud met R u s s e l l , in den aanvang van Aug. 1850, had hij verzekerd, dat ‘he
had never intended any disrespect to the Queen, and if he had been guilty of any he
was quite unconscious of it and sorry for it.’ Die verklaring gaf V i c t o r i a aanleiding
om in een memorandum, aan lord J o h n gericht, dat reeds door M a r t i n in diens
Life of the Prince Consort is afgedrukt, nog eens duidelijk te zeggen, wat hare
opvatting was omtrent de plichten van den minister van buitenlandsche zaken en de
rechten van de kroon: ‘With reference to the conversation about Lord P a l m e r s t o n ,
which the Queen had with Lord J o h n R u s s e l l the other day, and Lord
P a l m e r s t o n 's disavowal that he ever intended any disrespect to her by the various
neglects of which she has had so long and so often to complain, she thinks it right,
in order to prevent any mistake for the future, shortly to explain what it is she expects
from her Foreign Secretary. She requires: (1) That he will distinctly state what he
proposes in a given case, in order that the Queen may know as distinctly to what se
has given her Royal sanction; (2) Having once given her sanction to a measure, that
it be not arbitrarily altered or modified by the Minister; such an act she must consider
as failing in sincerity towards the Crown, and justly to be visited by the exercise of
her constitutional right of dismissing that Minister1). She expects to be kept informed
of what passes between him and the Foreign Ministers before important decisions
are taken, based upon that

1) Men zal de overeenstemming der punten met het advies van S t o c k m a r opmerken.
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intercourse; to receive the Foreign Despatches in good time, and to have the drafts
for her approval sent to her in sufficient time to make herself acquainted with their
contents before they must be sent off. The Queen thinks it best that Lord J o h n
R u s s e l l should show this letter to Lord P a l m e r s t o n .’ Dit liet aan duidelijkheid
niets te wenschen over, en P a l m e r s t o n , van het stuk in kennis gesteld, had er
geen bezwaar tegen; hij nam er copie van en verzekerde aan R u s s e l l dat hij zou
‘not fail to attend to the directions which it contains’. Hij zal dit wel oprecht gemeend
hebben, maar zijne natuur was hem te sterk; en toen hij zich in 1851 weer hoogst
eigenmachtige handelingen, die de regeering konden compromitteeren en gedeeltelijk
dat ook deden, liet ten laste komen, was de maat vol. R u s s e l l besefte zelf dat het
thans niet langer kon, en tot groote verlichting van V i c t o r i a diende P a l m e r s t o n
in December 1851 zijn ontslag in.
Zooals bekend is, was P a l m e r s t o n 's ministeriëele loopbaan hiermee wel
voorloopig maar geenszins voor goed ten einde, en reeds in 1855 moest V i c t o r i a
hem als den invloedrijksten man der Whigs de vorming van een cabinet opdragen.
Maar hij had toch niet de leiding van het Foreign Office, en dit was evenmin het
geval, toen hij in 1859 weer als premier optrad. Al dreigt ook dan nog wel eens
moeilijkheid te ontstaan, doorgaans loopen de betrekkingen tusschen hem en de
koningin gemakkelijk, zonder onaangenaamheden; P a l m e r s t o n heeft geleerd
althans jegens V i c t o r i a de vereischte vormen in acht te nemen, en merkwaardig
genoeg, in 1859 viel nu hem als premier een enkele maal de taak ten laste om den
minister van buitenlandsche zaken namens de koningin de les te lezen, en die minister
van buitenlandsche zaken was..... J o h n R u s s e l l ! Weder waren het de Italiaansche
aangelegenheden, die tot verschil van inzicht en botsing aanleiding gaven; R u s s e l l ,
gesteund door P a l m e r s t o n , wilde Engeland's invloed aanwenden ten gunste der
Italiaansche eenheidsbeweging en was daarom geneigd tot ondersteuning der
Napoleontische politiek; V i c t o r i a daarentegen wenschte
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een strikte neutraliteit te bewaren en in geen enkel opzicht de staatkunde hetzij van
C a v o u r en V i c t o r E m m a n u e l , hetzij van N a p o l e o n te bevorderen. En
daarbij overkwam het nu J o h n R u s s e l l , dat hij, boos omdat hij geen politiek op
eigen hand kon drijven, niet altijd den eerbied wist in 't oog te houden, dien hij aan
de kroon verschuldigd was; met groote kalmte werd hij door de koningin tot de orde
geroepen, en het is niet onvermakelijk op te merken, hoe thans V i c t o r i a zich
wendde tot den premier P a l m e r s t o n om R u s s e l l er aan te herinneren, dat hij
in zijne uitingen jegens de koningin zekere grenzen had in acht te nemen. In het
wezen der meeningsverschillen behield zij over het algemeen de bovenhand door
toepassing van het middel, dat wij reeds kennen: zij eischte dat hare bedenkingen
tegen vorm of inhoud van R u s s e l l 's stukken aan het oordeel van den ganschen
ministerraad werden onderworpen, en dientengevolge werd de minister herhaaldelijk
genoopt zijne depeches te wijzigen.
Het spreekt van zelf dat V i c t o r i a ook tegenover andere ministers van
buitenlandsche zaken nauwlettend haar recht om in het beleid der Britsche staatkunde
krachtig mee te spreken handhaafde; de briefwisseling biedt er verschillende
voorbeelden van, doch ik kan met het medegedeelde over P a l m e r s t o n en
R u s s e l l te eer volstaan, omdat hierbij de vraag van dat recht en de erkenning er
van zoo duidelijk aan den dag komt.
Talrijk zijn de personen, die in de uitgegeven brieven ten tooneele verschijnen: naast
de Britsche staatslieden, diplomaten en militairen, ouderen en jongeren, ook
verscheidene gekroonde hoofden, met wie V i c t o r i a enkele malen brieven heeft
gewisseld, die zich geenszins tot betuigingen van beleefdheid en vriendschap
bepaalden. Velen hunner kende zij persoonlijk, en het is niet onbelangwekkend uit
hare brieven aan oom L e o p o l d te vernemen, welken indruk zij op haar maakten.
Daar verschijnt Czar N i c o l a a s , ‘this greatest of all earthly Potentates’, die evenwel
verlegen is als personen aan hem worden voorgesteld en zich in den rok uiterst
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gedwongen gevoelt; vol hoffelijkheid jegens de koningin, vol vriendelijkheid jegens
de kinderen. ‘But the expression of the eyes is formidable, and unlike anything I ever
saw before.’ Maar die oogen kunnen ook vriendelijk kijken, en soms kan zijn gelaat
zulk een melancholieke uitdrukking krijgen, dat het V i c t o r i a treurig stemt; blijkbaar
is hij niet gelukkig. Hij wil voor zijn land en volk wel het goede, maar van zeer veel
verkeerds blijft hij onkundig. ‘He is stern and severe with fixed principles of duty
which nothing on earth will make him change; very clever I do not think him, and
his mind is an uncivilised one; his education has been neglected; politics and military
concerns are the only things he takes great interest in; the arts and all softer
occupations he is insensible to, but he is sincere, I am certain, sincere even in his
most despotic acts, from a sence that that is the only way to govern; he is not, I am
sure, aware of the dreadful cases of individual misery which he so often causes, for
I can see bij various instances, that he is kept in utter ignorance of many things, which
his people carry out in most corrupt ways, while he thinks that he is extremely just.
He thinks of general measures, but does not look into detail.’ Vele jaren later, in
1855, heeft zij V i c t o r E m m a n u e l van Sardinië te gast, een gansch andere figuur:
‘He is eine ganz besondere, abenteuerliche Erscheinung, startling in the extreme in
appearance and manner when you first see him.’ Maar als men hem nader leert
kennen, moet men wel van hem houden: hij is open en oprecht, heeft veel gezond
verstand, maar hij is buitensporig, zoekt avonturen en gevaren en heeft een vreemde,
ruwe manier van kortaf spreken, en dat wordt nog erger in gezelschap, omdat hij
daar verlegen is. ‘He is more like a Knight or King of the Middle Ages than anything
one knows nowadays.’ Geen mensch echter, die zooveel indruk maakte op V i c t o r i a
en haar zoo wist in te nemen als N a p o l e o n I I I . Zeer opmerkelijk is het
memorandum, dat de koningin in 1855, na het bezoek van het Fransche keizerlijk
paar aan Engeland, opstelde en waarin zij, naast een karakteristiek van N a p o l e o n ,
ook een verge-
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lijking geeft tusschen dezen en L o u i s P h i l i p p e , die daarbij er slecht afkomt.
Het stuk is te uitvoerig om hier te worden meegedeeld, maar ik kan toch niet nalaten
een gedeelte over te nemen uit den brief, dien zij eenige maanden later, toen zij met
haar gemaal de gast van N a p o l e o n geweest was, aan S t o c k m a r schreef. Zij is
opgetogen over de ontvangst, die hun ook van de zijde van het Fransche volk is
bereid (het was tijdens den Krimoorlog). ‘It was touching and pleasing in the extreme
to see the alliance sealed so completely, and without lowering either country's pride,
and to see old enmities and rivalries wiped out over the tomb of N a p o l e o n I ,
before whose coffin I stood (by torchlight) at the arm of N a p o l e o n III, now my
nearest and dearest ally!’ Zij herinnert dan S t o c k m a r aan het vroeger opgestelde
memorandum, dat deze gelezen had. ‘Well, we have now seen him for full ten days,
from twelve to fourteen hours every day - often alone; and I cannot say how pleasant
and easy it is to live with him, or how attached one becomes to him. I know no one
who puts me more at my ease, or to whom I felt more inclined to talk unreservedly,
or in whom involuntarily I should be more inclined to confide than the Emperor! He
was entirely at his ease with us - spoke most openly and frankly with us on all subjects
- even the most delicate, viz. the Orleans Family (this was with me, for I was driving
alone with him), and I am happy to feel that there is nothing now between as which
could mar our personal good entente and friendly and intimate footing. He is so
simple, so naïf, never making des phrases, or paying compliments - so full of tact,
good taste, high breeding; his attentions and respect towards us were so simple and
unaffected, his kindness and friendship for the Prince so natural and gratifying,
because it is not forced, not pour faire des compliments. He is quite The Emperor,
and yet in no way playing it; the Court and whole house infinitely more regal and
better managed than in poor L o u i s P h i l i p p e 's time, when all was in great noise
and confusion, and there was no Court’.... ‘What I write here is my
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feeling and conviction; wonderful it is that this man - whom certainly we were not
over well-disposed to - should by force of circumstances be drawn into such close
connection with us, and become personally our friend, and this entirely by his own
personal qualities, in spite of so much that was and could be said against him!’
Een niet onbelangrijke plaats in de briefwisseling nemen ook V i c t o r i a 's
familieleden en vooral haar gezin in. Hoe gelukkig zij in haar huwelijk is geweest,
was wel bekend, maar treffend komt het ook hier weer aan den dag.
In 1837, in de lente van haar achttien jaren, was koningin V i c t o r i a , zonder een
schoonheid te zijn, een aantrekkelijke verschijning; wat klein van gestalte, maar
frisch, gezond, vol levenskracht en met levenslust in de blauwe oogen. Aan een
levendig besef van hare waardigheid gingen groote eenvoud en natuurlijkheid en
behoefte aan hartelijkheid en liefde gepaard. Haar eerste verjaardag als koningin
wordt luisterrijk gevierd, en wie waarschijnlijk het meest van het feest genoten heeft,
is de koningin zelve; niet alleen dat zij tot vier uur in den nacht heerlijk heeft gedanst,
maar ook is iedereen zoo vriendelijk en aardig voor haar geweest! Vriendelijk en
aardig, dat was zij zelve ook, en goed en vol belangstelling voor wie hare genegenheid
gewonnen of haar medelijden gewekt hadden; velen hebben dit ondervonden: vroegere
politieke tegenstanders, die in haar rijk een wijkplaats zochten, onttroonde Indische
vorsten, dienaren van verschillenden rang, niet het minst hare bloedverwanten.
V i c t o r i a had een sterk familiezwak, althans voor hare Duitsche verwanten; ook
reeds vóór haar huwelijk boezemde hare Coburgsche familie haar groote belangstelling
in, die natuurlijk nog groeide, toen haar neef A l b e r t haar echtgenoot werd.
Men herinnert zich, dat deze in 1836 door oom L e o p o l d op keur gezonden was
en een uiterst gunstigen indruk had gemaakt. Om zijne opvoeding te voltooien had
hij een lange reis in Italië ondernomen onder geleide van baron S t o c k m a r , die,
met voorkennis van V i c t o r i a , de kiesche taak op zich genomen had om den jongen
man tot
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mentor te strekken en hem voor te bereiden voor de moeilijke rol van prins-gemaal,
die koning L e o p o l d voor hem bestemd had. Toen echter de reis was afgeloopen
en A l b e r t en zijn broer aanstalten maakten om hun bezoek aan Engeland te
hernieuwen, achtte V i c t o r i a het toch wel goed haar oom er aan te herinneren, dat
zij zich tot niets gebonden had. ‘Dezen brief’ - aldus ongeveer schreef zij den 15en
Juli 1839 - ‘zal ik door een koerier laten overbrengen, daar ik zeer verlang u ettelijke
vragen te doen en aangaande het bezoek van mijn neef u het een en ander van mijne
gevoelens mee te deelen, wat ik niet zou willen dat uitlekte. Allereerst begeer ik te
weten, of A l b e r t bekend is met den wensch van zijn vader en van u te mijnen
opzichte. In de tweede plaats, of hij weet dat geen verbintenis tusschen ons bestaat.
Ik wil gaarne dat u oom Ernst laat weten, dat ik, voor het geval dat A l b e r t mij
bevalt, toch dit jaar geen beslissende belofte kan geven, want op zijn allervroegst
zou zulk een gebeurtenis eerst over twee of drie jaar kunnen plaats hebben. Want
afgezien van mijne jeugd en mijn grooten tegenzin om mijn tegenwoordigen staat
te verwisselen voor het huwelijk, is er ook in dit land geen verlangen naar aan den
dag gelegd, en naar mijne meening zou het voorzichtiger zijn te wachten totdat zulk
een verlangen zich openbaart - anders, als er te groote haast mee gemaakt werd, zou
het ontevredenheid kunnen veroorzaken. Hoewel alle berichten over A l b e r t zeer
gunstig zijn en ik bijna zeker ben dat ik van hem zal houden, kan iemand toch nooit
van te voren voor gevoelens instaan, en het blijft mogelijk dat ik voor hem niet
datgene gevoel wat noodig is om het geluk te verzekeren. Het kan zijn, dat ik van
hem houd als een vriend, als een neef, als een broeder, maar niet meer; en voor dat
geval (wat niet waarschijnlijk is) ben ik ten zeerste er op gesteld, dat het goed duidelijk
is, dat ik niet schuldig ben aan verbreking van eenigerlei belofte, want ik heb nooit
eene belofte gegeven.’ Zoo nam de jonge vrouw hare maatregelen om zich alle vrijheid
voor te behouden in de keuze, die voor haar levensgeluk beslissend zou zijn.
Begrijpelijkerwijze echter zag zij
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met groote spanning de komst der neven tegemoet, en toen zij meende dat de reis
onnoodig vertraagd werd, vond zij dit zeer onaangenaam. ‘The retard of these young
people puts me rather out, but of course cannot be helped. I had a letter from A l b e r t
yesterday saying they could not set off, he thought, before the 6th. I think they don't
exhibit much empressement to come here, which rather shocks me.’ Maar lang werd
haar ongeduld niet meer op de proef gesteld, en A l b e r t 's succes was overweldigend.
In een brief van 12 Oct., waarin zij van hunne aankomst vertelt, heet het: ‘Ernest is
grown quite handsome; A l b e r t 's beauty is most striking, and he so amiable and
unaffected - in short, very fascinating.’ Tegen zulke kwaliteiten hielden V i c t o r i a 's
bedenkingen geen stand; met verwonderlijke snelheid verdween haar voorkeur voor
den ongehuwden staat, en evenzeer de bezorgdheid om haar volk te ontstemmen!
Reeds den 15en October was het pleit beslecht. ‘Mijn lieve, beste oom. Deze brief,
dat weet ik zeker, zal u genoegen doen, want gij hebt altijd zoo warm belang gesteld
in alles wat mij betreft. Ik ben vast besloten - en vanmorgen heb ik het A l b e r t
gezegd; de warme liefde, die hij mij toonde toen hij het hoorde, verheugde me zeer.
Hij schijnt volmaakt te zijn, en ik geloof dat ik zeer groot geluk in 't vooruitzicht heb.
Ik houd meer van hem dan ik zeggen kan, en ik zal alles doen wat ik kan om het
offer dat hij gebracht heeft (want naar mijne meening is het een offer) zoo klein
mogelijk te maken. Hij schijnt grooten takt te bezitten - iets, dat in zijne positie zeer
noodig is. De laatste paar dagen zijn mij voorbijgegaan als een droom, en ik ben door
dit alles zoo in de war, dat ik nauwelijks weet hoe ik schrijven zal; maar ik gevoel
mij zeer, zeer gelukkig.’
De koningin sprak in dezen brief van een offer, dat haar aanstaande echtgenoot
bracht en van den takt, dien hij noodig zou hebben. Inderdaad zou de positie van den
prins-gemaal moeilijk genoeg zijn, en sommige onaangenaamheden, die er aan
verbonden waren, kreeg hij reeds vóór het huwelijk te gevoelen. Niet onnatuurlijk
meende
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hij de leden van zijne hofhouding te kunnen kiezen, maar van zijne bruid moest hij
vernemen, dat dit niet mogelijk was en aan hare goede zorgen moest worden
overgelaten; zelfs zijn particuliere secretaris werd door V i c t o r i a aangewezen; er
mocht geen tegenstelling zijn tusschen de waardigheidsbekleeders van zijn huis en
dat der koningin. Een teleurstelling van anderen aard berokkende hem V i c t o r i a 's
sterk besef van hare plichten als koningin. Blijkbaar had de bruigom in zijne brieven
eene toespeling gemaakt op het doorbrengen der wittebroodsweken te Windsor, maar
weken, zoo moest hij vernemen, kon een koningin niet uitsluitend aan haar geluk
wijden. ‘In een uwer brieven hebt ge gesproken van ons verblijf te Windsor, maar,
lieve A l b e r t , ge hebt daar een geheel verkeerde voorstelling van. Ge vergeet, mijn
lieveling, dat ik souverein ben en dat de zaken om niets mogen worden opgehouden
en vertraagd. Het parlement is bijeen, en bijna dagelijks komt er iets voor, waarover
het noodig kan zijn met mij te spreken, en het is mij geheel onmogelijk ver van Londen
te zijn; daarom is eene afwezigheid van twee of drie dagen al lang. Ik ben nooit een
oogenblik gerust, als ik niet ter plaatse ben om te zien en te hooren wat voorvalt, en
iedereen, met inbegrip van al mijne tantes (die van al deze dingen uitstekend op de
hoogte zijn), zegt dat ik na den tweeden dag weer verschijnen moet; want daar ik
omringd moet zijn door mijn hof, kan ik mij niet afgezonderd houden. Dit is ook in
alle opzichten mijn eigen wensch.’ Daartegen viel niet veel in te brengen; slechts een
enkel dagje werd er bijgenomen. Den 10en Febr. 1840 werd het huwelijk voltrokken
en na het bruiloftsmaal ging het jonge paar naar Windsor; den 14en Febr. kwamen
zij te Londen terug.
Innig gelukkig was de jonge vrouw. ‘Waarlijk, ik geloof niet dat iemand ter wereld
gelukkiger of even gelukkig kan zijn als ik.’ Zij aanbad haar man, en niet slechts in
de eerste vleug der huwelijksweelde maar zoolang zij hem mocht behouden. Toch
deden zich aanvankelijk de bezwaren der ongelijke positie, soms ook die van ongelijke
ontwikkeling gelden. Prins A l b e r t wilde de vertrouwde zijn van

Onze Eeuw. Jaargang 8

343
zijne vrouw, ook in politieke aangelegenheden, en reeds in Mei klaagde hij dat zij
hem haar vertrouwen niet schonk. Waarschijnlijk was dit wel grootendeels hieraan
toe te schrijven, dat zij zulk een volkomen vertrouwen had in haar eersten minister
en vaderlijken vriend, lord M e l b o u r n e ; dientengevolge gevoelde zij geen behoefte
aan raad en was zij zelf ook nog niet zoo vervuld van de regeeringszaken als later.
Dit althans was de meening van S t o c k m a r , die nog bovendien aan een verkeerden
invloed van barones L e h z e n dacht. V i c t o r i a zelf echter gaf een anderen, echt
vrouwelijken uitleg van haar zwijgen: wanneer zij met haar man samen was, sprak
zij liever van gansch andere dingen dan regeeringsaangelegenheden. Maar
M e l b o u r n e had op zijne beurt hieraan nog weer een nieuwe verklaring toe te
voegen: de koningin was bang voor meeningsverschil en dacht dat de vrede van den
huiselijken haard het best verzekerd bleef, als men onderwerpen die licht tot zulk
verschil aanleiding konden geven vermeed. Een bezwaar van minder gewicht was
dat de prins den omgang met de leden van het koninklijk huis wat eentonig vond;
hij stelde veel belang in kunsten en wetenschappen en zou gaarne letterkundigen en
geleerden aan het hof ontvangen hebben om in het gezelschap wat afwisseling te
brengen, maar de koningin toonde zeer weinig neiging om hiertoe mee te werken,
en M e l b o u r n e schreef dat hieraan toe, dat zij gevoelde hoe hare opvoeding niet
van dien aard geweest was om haar in staat te stellen gesprekken over kunst of
wetenschap te voeren, terwijl zij veel te eerlijk en oprecht was om zich ook maar
een greintje meer kennis van die onderwerpen dan zij werkelijk bezat toe te kennen.
Evenwel, dit waren geen beletselen, die op den duur het huiselijk geluk in den weg
stonden. De invloed van prins A l b e r t nam gaandeweg toe, en ongetwijfeld droeg
het aftreden van het kabinet M e l b o u r n e daartoe bij. Weliswaar duurde voorloopig
een vrij drukke briefwisseling tusschen V i c t o r i a en den ex-premier voort, tot
ernstige bekommering van S t o c k m a r - waarschijnlijk wel den tolk van 's prinsen
gevoelen - die M e l b o u r n e herhaaldelijk wees
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op het gevaarlijke van zulk een achterraad, daar toch het hoofd van het ministerie in
functie de man van vertrouwen voor de koningin behoorde te zijn. Maar
M e l b o u r n e zelf deed wat hij kon om V i c t o r i a te bewegen den prins in alle
aangelegenheden te raadplegen, en wat stellig van veel uitwerking was, A l b e r t
had den takt om zijne adviezen niet op te dringen. Reeds in Mei 1841, toen het
kabinet- M e l b o u r n e nog niet verslagen was doch de debatten in het parlement
zijn val lieten voorzien, schreef V i c t o r i a aan oom L e o p o l d : ‘Mijn lieve engel
is waarlijk een groote steun voor me. Hij stelt het grootste belang in wat voorvalt,
hij voelt met en voor me, en onthoudt er zich toch van, zooals hij ook moet doen,
om in eenigerlei richting invloed op mij te oefenen, ofschoon wij wel over de zaak
spreken, en zijn oordeel is, zooals gij zegt, goed en zacht.’ Blijkbaar had de prins
den juisten weg ingeslagen; twee maand later, op het eind van Juli 1841, kon 's
prinsen secretaris uit diens mond een waren triomfzang opteekenen: ‘Gisterenavond
riep de prins in herinnering de talrijke opeenvolgende stappen die hij gedaan had
alvorens tot zijn tegenwoordige positie te komen, alle binnen de achttien maanden,
welke sedert zijn huwelijk verloopen zijn. De pogingen van hen, die, uit vrees dat
hij door eerzucht gedreven inbreuk zou maken op de praerogatieven der koningin,
hem wilden verhinderen om haar van dienst te zijn, zijn volkomen verijdeld; zij
waanden dat zij, door te wijzen op denkbeeldige gevaren, Harer Majesteit's
wantrouwen opgewekt en haar er zoodoende van teruggehouden hadden om hem in
iets van beteekenis het oor te leenen. Doch dank zij haar goed inzicht heeft de koningin
begrepen, dat zijn eenig doel is de bevordering van Harer Majesteit's belang. Het
gansche hof, hoog en laag, heeft goed leeren inzien, wat de positie is van den gemaal
der koningin. Het land heeft zijn vertrouwen in 's prinsen karakter getoond door
zonder iemand's tegenspraak de wet op het regentschap aan te nemen. De koningin
weet de waarde op prijs te stellen van een werkzame rechterhand en een goed hoofd,
die haar kunnen steunen en raden in tijd van nood. De ministers behandelen
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hem met eerbied en ontzag. Kunsten en wetenschappen zien in hem haar aangewezen
beschermer, en zij ervaren, dat zijne aanmoediging steunt op een volledige kennis
der bizonderheden van ieder onderwerp. De brave en verstandige menschen zien met
trots en dankbaarheid naar hem op omdat hij een voorbeeld, zoo zeldzaam in een
positie als de zijne, geeft van een deugdzaam en godsdienstig leven.’ Zulk een loflied
op eigen voortreffelijkheid mag ons niet aangenaam aandoen - trouwens het was
slechts voor de ooren van den secretaris bestemd -, het gaf over 't geheel toch goed
den toestand weer, en het gevoel van zelfvoldoening, dat er uitspreekt, is zeer
verklaarbaar. De gevaren, die, zij het ook niet ernstig, het huiselijk geluk hadden
bedreigd, waren afgewend, en steeds meer werd A l b e r t in alles de onmisbare steun
zijner gemalin. Aandoenlijk is het hare uitingen van geluk en van trots op haar man
te lezen. In 1843 heet het: ‘waarlijk, lieve oom, ik durf zeggen, dat niet alleen geen
koninklijk huishouden bestaat zoo gelukkig als het onze, maar ook dat geen enkel
ander huishouden met het onze en geen man ter wereld met mijn engel vergeleken
kan worden.’ In 1845 spreekt zij hare blijdschap uit over de bewijzen van genegenheid
en eerbied, die hun beiden - A l b e r t zoowel als haar - ten deel vallen: ‘een voorbeeld
uit duizend,’ zoo vervolgt ze, ‘om u te toonen hoe groot de eerbied is; de hertog v a n
B u c k i n g h a m , die schrikkelijk trotsch is, bracht na tafel persoonlijk een kop koffie
aan A l b e r t . Overal geniet mijn engel hetzelfde ontzag en dezelfde eerbewijzen als
ik.’ Dit zijn uitingen tegenover haar oom; merkwaardiger is de ontboezeming
tegenover een harer ministers. In 1851 had prins A l b e r t eene rede uitgesproken
bij een herdenkingsfeest der maatschappij voor de verbreiding van het Evangelie,
en J o h n R u s s e l l , die de koningin stukken had toe te zenden, had in den
begeleidenden brief gewaagd van zijne bewondering. Toen V i c t o r i a de papieren
terugstuurde, schreef zij: ‘Wat Lord J o h n R u s s e l l zegt aangaande 's prinsen rede
van gisteren, doet ons beiden veel genoegen. Zij behandelde zulk een
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lastig onderwerp, dat men van te voren niet zeker kon zijn, hoe zij zou worden
opgenomen; intusschen gaf het volledig vertrouwen der Koningin in den grooten
takt en het juiste oordeel van den Prins haar de zekerheid, dat hij het juiste woord
zou spreken. Op gevaar af van niet bescheiden genoeg te schijnen (maar waarom
ook zou eene vrouw ooit bescheiden zijn omtrent haars mans verdiensten?) moet de
Koningin als hare meening uitspreken, dat Lord J o h n R u s s e l l nu zal toegeven
dat de Prins zeer buitengewone gaven van geest en hart heeft. Zij gevoelt zich zoo
trotsch zijne vrouw te zijn, dat zij niet kan nalaten een hulde te brengen aan zijn edel
karakter.’
Het huwelijksgeluk van V i c t o r i a werd verhoogd door een gezegend
moederschap: den 2en Nov. 1840 werd haar eerste kind geboren, dat V i c t o r i a
gedoopt maar meer huiselijk V i c of P u s s e t t e genoemd werd. Natuurlijk dat oom
L e o p o l d van harte deelnam in de blijde gebeurtenis, en kort na zijn gelukwensch
bij de geboorte van deze eersteling sprak hij de hoop uit, dat zijne lieve nicht zou
worden ‘a delighted and delightful Maman au milieu d'une belle et nombreuse
famille.’ Met dien wensch van oom stemde de jonge moeder niet geheel in; om meer
dan ééne reden scheen het vooruitzicht van een talrijk gezin haar minder aanlokkelijk.
‘I think, dearest Uncle, you cannot really wish me to be the ‘“Mama d'une nombreuse
famille,”’ for I think you will see with me the great inconvenience a large family
would be to us all, and particularly to the country, independent of the hardship and
inconvenience to myself; men never think, at least seldom think, what a hard task it
is for us women to go through this very often. God's will be done, and if He decrees
that we are to have a great number of children, why we must try to bring them up as
useful and exemplary members of society.’ Inderdaad werd het beschikt, dat
V i c t o r i a de moeder van een talrijk kroost zou zijn: want op V i c volgde A l b e r t
E d w a r d , en op hem volgde A l i c e , en op haar volgde A l f r e d , en op hem volgde
H e l e n e , en op haar volgde L o u i s e , en op L o u i s e volgde A r t h u r , en op hem
volgde
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L e o p o l d , en op L e o p o l d volgde B e a t r i c e . Het laatste prinsesje was geboren
in April 1857, en reeds in Jan. 1859 werd V i c t o r i a - zij was nog geen veertig jaar
- grootmoeder!
Aan de kinderen liet het vorstelijk paar zich veel gelegen liggen, en tusschen de
brieven over allerlei staatszaken door hooren wij in deze correspondentie ook nu en
dan de zorgzame en gelukkige moeder. Wij vernemen de heuglijke tijding dat
P u s e t t e haar eersten tand krijgt, later zijn we getuigen van moeders verrukking
over hare voorspoedige verstandelijke ontwikkeling; B e r t h i e , tegenwoordig koning
E d w a r d V I I , zag er volgens mama op zijn tweede jaar in zijn wit pakje reeds
‘très distingué’ uit - wat wonder dat hij de gedistingeerde gentleman geworden is
dien wij kennen! - en gedroeg zich doorgaans zeer verstandig en gezeggelijk. Dat
was anders met A l f r e d , een echte wildeman en volstrekt ongevoelig voor berisping
of straf; den eenen dag viel hij bij het glijden langs de trapleuning - een vermaak dat
menig niet-vorstelijk kind ook kostelijke oogenblikken heeft verschaft - zoo op zijn
gezicht, dat het den volgenden morgen alle kleuren van den regenboog vertoonde;
en zoo waar, dienzelfden ochtend zou hij den weg naar beneden weer langs de
trapleuning genomen hebben, als het hem niet belet was. Een andere maal is de
moeder bezwaard met de vraag, of de kinders hun avondgebed moeten doen op hunne
knieën voor hun bed, dan wel of ze het ook in bed zouden mogen opzeggen; over dit
netelig probleem vraagt zij het gevoelen van hare oudere halfzuster, die zich met
beslistheid ten gunste van het bed verklaart. En zoo hooren we van dit en van dat,
van moedervreugden en moederzorgen, en onderwijl worden de kleintjes groot; straks
zien wij mama's tijd bezet, omdat zij V i c en haar F r i t z W i l h e l m moet
chaperoneeren, want die beste jongen is zoo verliefd, dat hij V i c k y altijd bij zich
wil hebben; en weer eenigen tijd later is V i c getrouwd, straks moeder; de baby, die
in Jan. 1859 geboren werd, is de tegenwoordige keizer W i l h e l m I I .
De indruk der brieven, die over deze jaren loopen, is

Onze Eeuw. Jaargang 8

348
dat oom L e o p o l d 's wensch van de ‘delighted anddelightful maman’ ruimschoots
werd vervuld. Maar hoeveel geluk V i c t o r i a ook smaakte in de kinderschaar die
haar omringde, de aangebeden gemaal bleef de grootste plaats in haar hart innemen,
In 1857 werd het huwelijk, dat zoo droevig eindigen zou, voltrokken tusschen
prinsesC h a r l o t t e , de dochter van koning L e o p o l d , en den Oostenrijkschen
aartshertog F e r d i n a n d M a x i m i l i a n , en ter bijwoning van de plechtigheid was
prins A l b e r t naar Brussel gegaan. Op den trouwdag schrijft V i c t o r i a aan haar
oom en verzekert hem, dat zij geen grooter bewijs van hare genegenheid heeft kunnen
geven dan door haar man tot den overtocht naar België aan te sporen. ‘Gij kunt u
niet voorstellen hoeveel me dat kost en hoe volslagen déroutée ik ben en mij gevoel,
als hij weg is, of hoe ik de uren tel tot hij terugkomt. Al mijn talrijke kinderen zijn
als niets voor me als hij weg is, het is alsof dan het leven van huis en haard verdwenen
is.’
Nog slechts twee en een half jaar, en toen moest zij den onuitsprekelijk beminden
man voor goed zien heengaan. Een vrij korte ongesteldheid, die aanvankelijk geen
grond tot ernstige bezorgdheid gaf, maakte plotseling een einde aan haar geluk; den
14en Dec 1861 overleed prins A l b e r t . ‘My own dearest, kindest Father. For as such
have I ever loved you! The poor fatherless baby of eight months is now the utterly
broken hearted and crushed widow of forty-two! my life as a happy one is ended!
the world is gone for me! If I must live on (and I will do nothing to make me worse
than I am), it is henceforth for our poor fatherless children, for my unhappy country,
which has lost all in losing him - and in only doing what I know and feel he would
wish, for he is near me - his spirit will guide and inspire me! But oh! to be cut off in
the prime of life - to see our pure, happy, quiet, domestic life, which alone enabled
me to bear my much disliked position, cut off at forty-two - when I had hoped with
such instinctive certainty that God never would part us, and would let us grow old
together (though he always talked of the shortness of life) -
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is too awful, too cruel! And yet it must be for his good, his happiness! His purity was
too great, his aspiration too high for this poor, miserable world! His great soul is
now only enjoying that for which it was worthy! And I wil not envy him - only pray
that mine may be perfected by it and fit to be with him eternally, for which blessed
moment I earnestly long!’
Nog veertig jaren zou zij dat gewenschte tijdstip der hereeniging moeten afwachten.
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Historisch materialisme
Door Prof. Dr. P.J. Blok.
Zelfs de ijverigste voorstanders van M a r x en diens denkbeelden stellen zich den
genialen grondlegger van het socialisme onzer dagen niet meer voor als iemand, die
nu eens geheel oorspronkelijke gedachten in de wereld heeft geworpen. Ook zij geven
toe, dat hij, sterk onder den invloed der wijsgeerige en economische stelsels zijner
dagen, zijn eigen stelsel op den grondslag daarvan heeft opgetrokken, al leggen zij
bijzonderen nadruk op wat hij uit zichzelven daaraan heeft toegevoegd, op den
genialen greep vooral, dien deze machtige geest deed met de vooropstelling van het
‘historisch materialisme’ en van den ‘klassenstrijd’ als hoofdbeginselen voor het
geheel van wijsgeerigeconomischen aard, dat naar hem heet.
Ook de ‘burgerlijke’ geschiedkundige, die ‘rondploetert in de zee der historische
feiten’, die, onnoozele wever, ‘zelf niet weet wat hij eigenlijk weeft’, die in zijn
‘burgerlijke bekrompenheid’ ‘noodzakelijk het inzicht mist’ in de ‘hooge beginselen’,1)
waarmede de eenvoudigste ‘gezel’ van zelf vertrouwd is als een kat met haar eigen

1) Bloemlezing uit socialistische kritieken op geschiedkundigen van andere beginselen.

Onze Eeuw. Jaargang 8

351
pakhuis - ook de veelgesmade ‘offcieele historicus’, wiens arbeid hoogstens den
meewarigen glimlach van den ingewijden socialist pleegt te wekken, heeft de in zijn
geval natuurlijke booze gedachte aan M a r x ' niet volkomen oorspronkelijkheid wel
eens in zijn ‘bekrompen hersenen’ voelen opkomen. Wee hem echter, als hij het durft
zeggen! Wat vermeet zoo'n pygmee zich de blikken op te heffen naar het hooge
ideaal, dat alleen door den begenadigden socialist kan worden nagestreefd! De meest
uitgezochte scheldwoorden van het rijk voorziene socialistische scheldwoordenboek
worden onmiddellijk over zijn schuldig hoofd gestort; hij wordt met de anderen
geworpen in den hoek van de wetenschappelijke ‘opperlieden’, niet waardig om de
schoenriemen op te binden van E n g e l s en K a u t s k y , laat staan van den
grootmeester zelven.
Maar, laat ons dat niet als van ernstige beteekenis op wetenschappelijk gebied
aanmerken: het is alles het gevolg van de omstandigheid, dat M a r x ' stelsel het
stelsel is eener staatkundige partij, die bij de verdediging daarvan de vechtwijze volgt
van sommige andere staatkundige partijen. Men dient deze heillooze vermenging
van staatkundige en wetenschappelijke meeningen ook op het gebied, waarover dit
artikel loopt, steeds in het oog te houden; zij kan dienen tot verklaring van veel wat
op het eerste gezicht uit het oogpunt van wetenschap buitengemeen zonderling moet
schijnen.
Op het gevaar af van in den aangeduiden zin voor de zooveelste maal door de
voortreffelijke geschiedkundigen van de socialistische partij, die de wetenschap der
geschiedenis in ons land en daarbuiten door hunne scherpzinnige onderzoekingen
en meesterlijke uiteenzettingen zoo schitterend hebben gediend, in de minst vleiende
termen bij die opperlieden te worden ingedeeld, heb ik het durven wagen meester
en leerlingen in de wording hunner denkbeelden en de strekking hunner theorieën
op wetenschappelijk terrein eens ten behoeve der lezers van dit tijdschrift na te gaan.
En ziet hier het resultaat.
De nieuwe wijsbegeerte der geschiedenis dagteekent,
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zooals bekend mag heeten, eigenlijk van den veelzijdigen en diepzinnigen H e r d e r ,
voorlooper van K a n t , F i c h t e en S c h e l l i n g , grondlegger van wat men de
‘ideaal-philosophische’ opvatting der geschiedenis heeft genoemd. Volgens hen moet
het doel van de historische ontwikkeling der menschheid gezocht worden in den
‘volmaakten staat’, waarin de tegenstrijdige beginselen van vrijheid en dwang
volkomen verzoend zullen zijn en daarmede de menschelijke maatschappij in
volkomen harmonie zal zijn gebracht, in den paradijstoestand van vredig geluk, het
ideaal der eeuwen. Ook voor H e g e l , die op de schouders dezer denkers stond, geldt
de ‘geestelijke vrijheid’, belichaamd in den ‘staatkundig vrijen staat’, als hoofddoel
van de ontwikkeling der menschelijke maatschappij en is de geschiedenis feitelijk
niet anders dan de worsteling der menschheid om tot dat ideaal te geraken.
Tegenover die opvatting staat een andere, eveneens dagteekenend uit de dagen
even vóór de Fransche Revolutie: de ‘socialistisch-natuurwetenschappelijke’, feitelijk
sterk materialistische, die bij C o n c o r c e t mechanisch de geschiedenis der massa
tegenover die van het individu vooropstelt, bij C o m t e langs positivistischen weg
streng redeneerend voortschrijdt, bij B u c k l e de steeds meer verfijnde ontwikkeling
van het verstand looft.
Het is bij den eersten oogopslag al duidelijk, dat wij hier te doen hebben met
wereldbeschouwingen, innig samenhangend met de persoonlijkheid van den wijsgeer,
die ze koesterde. Daarom is het ook zoo betrekkelijk onvruchtbaar over de al of niet
wetenschappelijke geldigheid dier stelsels te redetwisten. Overtuigen doet men
elkander niet; het hoogste wat te bereiken valt, is, dat de bestredene op den duur gaat
nadenken over de ernstige bezwaren van zijn stelsel en misschien ten slotte zijne
inzichten zal gaan wijzigen onder den indruk dier bezwaren. Men vatte dan ook het
hier volgende niet op alsof het bedoeld ware om te bekeeren, het dient alleen tot
voorlichting omtrent een algemeen besproken zaak op wetenschappelijk gebied.
In de laatstgenoemde rij van wijsgeeren nu behoort
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ook K a r l M a r x thuis, leerling van H e g e l en de Fransche socialisten van
omstreeks 1840, vooral van P r o u d h o n , aan den eerste zijn machtige dialectiek,
aan den laatste zijn economisch inzicht dankend en met titanische kracht en genialen
blik zich een nauwsluitend stelsel scheppend, uitgaande van een materialistische
opvatting der menschelijke geschiedenis, nauw verwant aan het materialisme van
C o n d o r c e t en de zijnen. Hij legde de grondslagen van dit reeds in het ‘Manifest’
van 1848 aangekondigde stelsel neder in zijn ‘Zur Kritik der politischen Oekonomie’
(1859)1), voorlooper van het groote boek, dat men den ‘socialistenbijbel’ heeft
genoemd, van ‘Das Kapital’, misschien het machtigste, het invloedrijkste boek van
de tweede helft der 19de eeuw, welks werking kan worden vergeleken met die van
R o u s s e a u 's ‘Contrat Social’, dat in diens tijd ook het evangelie eener nieuwe
periode scheen.
In M a r x ' stelsel vormt het historisch-materialisme het middelpunt. Deze
wetenschappelijk-geschiedkundige theorie is het hoofdbeginsel, waarop het gansche
stelsel - het wetenschappelijk-staatkundige stelsel - rust. B e r n s t e i n 2) zegt ervan:
‘So wird von Niemand bestritten werden, dasz das wichtigste Glied im
Fundament des Marxismus, sozusagen das Grundgesetz, das das ganze
System durchdringt, seine spezifische Geschichtstheorie ist, die den Namen
materialistische Geschichtauffassung trägt. Mit ihr steht und fällt es in
Prinzip; in dem Masze wie sie Einschränkungen erleidet wird die Stellung
der übrigen Glieder zu einander in Mitleidenschaft gezogen. Jede
Untersuchung seiner Richtigkeit musz daher von der Frage ausgehen, ob
oder wie weit diese Theorie Giltigkeit hat’.
Deze opvatting wordt door B e r n s t e i n 's felsten tegenvoeter in de partij,
K a u t s k y , als volkomen juist gekenmerkt3). Wij kunnen haar dus als van
socialistische zijde algemeen erkend aanmerken.
Het is echter billijk na te gaan, wat M a r x zelf in

1) Tweede uitg, van K a u t s k y (Stuttg. 1897).
2) Die Voraussetzungen des Sozialismus (Stuttgart, 1899), S. 4.
3) Die Neue Zeit, XVII, 2, S. 4, in een artikel tegen B e r n s t e i n .
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genoemd boekje omtrent die opvatting zegt, en daarbij niet anders dan zijne eigene
woorden te gebruiken. De opmerking moet daarbij gemaakt worden, dat deze woorden
- hoe ‘gedankenvoll, logisch und präzis’1) zij ook mogen zijn - door een in de
Hegeliaansche en Marxistische terminologie niet-ingewijde niet zoo heel gemakkelijk
verstaan worden. Wie daarmede eenigszins vertrouwd is, schijnt er minder moeite
mede te hebben, wat ik meen te mogen opmaken uit het feit, dat bij iedere gelegenheid
de eerste de beste socialist ‘Das Kapital’ aanhaalt alsof dit zijn dagelijksche
ontbijtlectuur en voor hem zoo duidelijk is als het Nieuws van den Dag... Tenzij een
andere oplossing van het verwonderlijke geval - onder verbetering - de ware moet
geacht worden, b.v. dat men die zwaargebouwde duistere zinnen op den klank aanhaalt
zooals menig geloovige zijn Bijbel, zonder precies te vatten wat er eigenlijk gezegd
wordt, maar in geloovig aannemen van het half begrepene - want ook het Marxisme
is een geloof voor hen, die hier een surrogaat meenen te vinden voor wat zij verloren.
Ook dit kan strekken tot verklaring van veel op het oog zonderlings in de felheid,
waarmede voor of tegen het historisch materialisme wordt te velde getrokken. En
men ziet elders hetzelfde verschijnsel. Allerlei theorieën, die er op het oog vrij
onschuldig uitzien, zijn in den geest hunner voorstanders tot surrogaten van verloren
geloof geworden, duidelijke aanwijzingen, dat de mensch iets hebben moet, waaraan
hij hangt met geheel zijn hart, met al zijn overtuigingsvatbaarheid. Voor den een is
het de spellingkwestie, voor den ander het algemeen stemrecht, voor den derde de
vrouwenvraag - van daar al die heftige polemiek, die bij de behandeling dier kwestiën
pleegt te ontstaan.
M a r x dan zegt2) aangaande dit hoofdpunt zijner leer het volgende:

1) Vo n K e l l e s - K r a u z , in Die Neue Zeit, XIX, II, S. 649.
2) Zur Kritik (uitg. K a u t s k y ), S. XI. Voor de duidelijkheid, met het oog op het zeer
‘wijsgeerige’ Duitsch, vertaal ik hier, ofschoon zoo letterlijk mogelijk.
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‘Bij de maatschappelijke produktie begeven de menschen zich in
bepaalde, noodzakelijke, van hun wil onafhankelijke onderlinge
verhoudingen - produktieverhoudingen - die overeenstemmen met een
bepaalden ontwikkelingstrap hunner stoffelijke produktieve kracht. Het
geheel dezer produktieverhoudingen vormt de economische structuur der
maatschappij, den vasten grondslag, waarop zich een juridisch-staatkundige
bovenbouw verheft en waarmede bepaalde maatschappelijke vormen van
bewustzijn overeenstemmen. De produktiewijze van het stoffelijke leven
beheerscht in het algemeen het maatschappelijke, staatkundige en
geestelijke levensproces. Het is niet het bewustzijn der menschen, dat hun
bestaan, maar omgekeerd hun maatschappelijk bestaan, dat hun bewustzijn
beheerscht. Op een zekeren trap hunner ontwikkeling komen de stoffelijke
produktieve krachten der maatschappij in tegenstelling met de bestaande
produktieverhoudingen of, wat daarvoor slechts een juridische uitdrukking
is, met de eigendomsverhoudingen, waarin zij zich tot nu toe hadden
bewogen. Van ontwikkelingsvormen der produktieve krachten worden
deze verhoudingen tot knellende ketenen daarvan. Dan begint een periode
van sociale revolutie. Met de verandering van den economischen grondslag
keert zich ook de geheele ontzaglijke bovenbouw om, langzamer ofwel
sneller. Bij het beschouwen van zulke omkeeringen moet men altijd
onderscheid maken tusschen den stoffelijken, langs den weg der
natuurwetenschap volkomen juist te constateeren ommekeer in de
economische produktieverhoudingen èn de juridische, staatkundige,
godsdienstige, artistieke of wijsgeerige, kortom ideologische vormen,
waarin de menschen zich van dat conflict bewust worden en het uitvechten.
Zoomin als men het wezen van een individu beoordeelt naar zijn eigen
meening over zichzelven, zoomin kan men zulk een periode van ommekeer
beoordeelen uit haar eigen meening omtrent haren aard; maar men moet
veeleer die meening verklaren uit de tegenstellingen van het stoffelijke
leven, uit het bestaande conflict tusschen maatschappelijke
produktiekrachten en produktieverhoudingen’.
Tot zoover M a r x . Het zal den onervarene misschien eenige moeite kosten uit
dezen ineengedraaiden zinsbouw, uit deze technische taal der Hegeliaansche bedeeling
op het eerste gezicht wijs te worden. Voor dit geval diene de korte en duidelijke
formule van E n g e l s :1)
‘Historisch materialisme is eene opvatting der geschiedenis, die de eerste
oorzaak, de groote springveer van alle belangrijke gebeurtenissen zoekt
in de economische ontwikkeling der maatschappij,

1) Vgl. ook diens: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft (Stuttgart, 1894), S.
12 en 286.
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in de omvorming der wijzen van voortbrenging en ruil, in de verdeeling
der maatschappij in klassen en den strijd dezer klassen’.
Wat M a r x en E n g e l s in beginsel uitspraken, werd door L a f a r g u e 1) in systeem
gebracht, door K a u t s k y in zijn ‘Thomas More und seine Utopie’2) op algemeen
historisch gebied min of meer toegepast. Natuurlijk is in de halve eeuw, sedert welke
M a r x zijn eerste uiting in dit opzicht schreef, en in de kwarteeuw, sedert welke
E n g e l s zijn korte formule gaf, wel iets veranderd maar wat K a u t s k y , hun
voornaamste leerling, dienaangaande nog in 1894 uitsprak, wijst niet op groote
verandering. Hij zegt:3)
‘Daar bleek, dat alle geschiedenis tot nog toe de geschiedenis van
klassenstrijd was; dat deze elkander bestrijdende klassen der maatschappij
telkens haren oorsprong vinden in de produktie- en verkeersverhoudingen,
met één woord in de economische verhoudingen van haren tijd; dat dus
telkens de economische structuur der maatschappij de reale grondslag
vormt, waaruit de geheele bovenbouw der juridische en staatkundige
instellingen, zoowel als de religieuse, wijsgeerige en verdere
voorstellingswijze van ieder geschiedkundig tijdperk in laatste instantie
te verklaren is’.
En elders:4)
‘De materialistische opvatting der geschiedenis gaat uit van de stelling,
dat de produktie en onmiddellijk daarnaast de ruiling harer produkten de
grondslag is van alle maatschappelijke regeling; dat in elke maatschappij
de verdeeling der produkten, en met haar de maatschappelijke
klassenverdeeling, zich hiernaar richt: wat en hoe er geproduceerd en hoe
het produkt geruild wordt. Diensvolgens zijn de laatste oorzaken van alle
maatschappelijke veranderingen en staatkundige omwentelingen te zoeken
niet in de hoofden der menschen, in hun toenemend inzicht in de eeuwige
waarheid en gerechtigheid, maar in veranderingen van produktie- en
ruilwijze; zij zijn te zoeken niet in de philosophie maar in de economie
der periode, waarvan men spreekt.’
Wij weten dus thans uit authentieke gegevens, wat men heeft te verstaan onder
‘historisch materialisme’ en

1)
2)
3)
4)

Der wirtschaftliche Materialismus (1886).
Stuttg., 1888, vooral S. 26, 231.
l.l.S. 12.
Ib. S. 286.
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tevens, dat wij deze geschiedkundige theorie hebben te beschouwen als den hoeksteen
van het gansche staatsgebouw van het socialisme, als de theorie, waarmede het
socialisme ‘staat of valt.’
Het is duidelijk, dat de socialisten, kampioenen allereerst voor eene staatkundige
overtuiging, haar met de meeste kracht moesten verdedigen. Sommigen, als
L a f a r g u e en K a u t s k y , ten onzent publicisten als Va n d e r G o e s 1) en
G o r t e r 2), blijven zoo dicht mogelijk bij de woorden van M a r x en E n g e l s ;
anderen doen met B e r n s t e i n vrij wat water in den pittigen Marxistischen wijn en
wijzigen de theorie, zoodat zij veel van hare strafheid gaat verliezen; nog anderen,
zooals ten onzent R. K u y p e r in zijn polemieken tegen T r e u b en Va n B l o m ,3)
gaan niet zoo ver als B e r n s t e i n maar zweren ook al niet meer bij de woorden van
M a r x en E n g e l s , die zij trachten te verklaren. Anderen, als K a u t s k y , gevoelen
ten zeerste het gevaar van eene verwatering: wie aan het historisch materialisme
raakt, raakt immers aan het socialisme zelf! Dit laatste vertoont dus bij een groot
deel zijner aanhangers in de oogen der ‘orthodoxe’ leiders reeds bedenkelijke scheuren
en barsten in de leer - een, naar het schijnt, onvermijdelijk gevolg van de uitbreiding
van het getal harer aanhangers, van de meer in gematigde vormen optredende
propaganda onder de gestudeerden en de gezeten burgerij. Het komt er dus op aan dit gevoelen zij diep - de theorie, die de hoeksteen van het socialistische gebouw is,
onverzwakt te handhaven, ze met hand en tand te verdedigen tegen iederen aanval.
Daarbij kwam men echter al zeer spoedig tot de teleurstellende ontdekking, dat
M a r x ' als volkomen zeker voorgestelde theorie eigenlijk niet anders was dan... een
theorie, uitgebroed in de studeerkamer, niet steunend op zelfstandig

1) De Nieuwe Tijd, 1901, no. 11/12, tegen K e r n k a m p 's inaugureele oratie te Amsterdam:
‘Over de materialistische opvatting van de geschiedenis’ (30 Sept. 1901).
2) In het weekblad De Tribune, serie van artikelen sedert Februari tot begin Juli, als feuilleton
geplaatst.
3) De Nieuwe Tijd, Mei-Sept. 1904; en Economist, Juni-Nov. 1905.
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wetenschappelijk onderzoek, op meer dan oppervlakkige geschiedkennis maar
voortgekomen uit het brein zelf van den genialen grondvester van het moderne
socialisme. En geen wonder, als men er aan denkt, dat de vader van het stelsel
allerminst een rustig wetenschappelijk onderzoeker, integendeel een vurig
revolutionnair propagandist was.
Men heeft M a r x ' theorie wel eens vergeleken bij die van D a r w i n . Gelijk de
laatste het gansche natuurwetenschappelijk onderzoek zou gaan beheerschen, zoo
zou - - juichten de aanhangers - M a r x de geschiedkundige en economische
wetenschap, de staatswetenschap, ja wat niet al, op nieuwen grondslag vestigen. Men
vergat daarbij een kleinigheid: D a r w i n , zelf groot natuurvorscher, stelde zijne
theorie op na een lange reeks van met buitengewoon geduld volbrachte zelfstandige
wetenschappelijke onderzoekingen; M a r x , de wijsgeer-politicus, die nooit eenig
zelfstandig historisch onderzoek had ingesteld, die de geschiedenis van vroeger dagen
alleen uit boeken over geschiedenis kende en die ook later zich alleen bezig heeft
gehouden met gelijktijdige gebeurtenissen, waarin hij zelf een groote rol had gespeeld
- bedenkelijke oefening in historisch onderzoek! - dacht ten behoeve van een
staatkundig ideaal een philosophie der geschiedenis uit.... zonder zelfs het a-b-c van
het historisch onderzoek te kennen.
In M a r x ' tijd was trouwens - men vergete het niet - het onderzoek der
maatschappelijke verhoudingen van vroegeren tijd nauwelijks begonnen. Al had men
reeds van de vroege oudheid af menige opmerking gemaakt over den samenhang
van stoffelijke oorzaken en historische feiten; al had M o n t e s q u i e u reeds gezegd,
dat de wetten in nauwe betrekking staan tot de wijze, waarop de volkeren in hun
onderhoud voorzien; al had H e g e l reeds herhaaldelijk gewezen op den samenhang
tusschen staatsinrichting en economische toestanden; al had R a n k e en menig ander
nieuwer geschiedschrijver reeds kostbare aanwijzingen in die richting gegeven - het
eigenlijke onderzoek der maatschappelijke verhoudingen van vroeger dagen moest
nog
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beginnen en is eerst in de tweede helft der 19de eeuw een eind ver tot ontwikkeling
gekomen.
Wat zou M a r x ' theorie eigenlijk anders hebben kunnen wezen dan
studeerkamerwijsheid van niet precies den eersten rang, dan ‘grauwe theorie’? Ja,
het zou zeer goed mogelijk zijn, dat de geniale denker den waren samenhang der
historische gebeurtenissen met vooruitzienden blik zou hebben ontdekt gelijk
D a r w i n 's theorie door anderen - zegge L a m a r c k , G o e t h e - lang te voren was
voorgevoeld. Maar dan zou het toch hoogstnoodig geweest zijn, dat M a r x ' denkbeeld
door hemzelven of later door een ander wetenschappelijk onderzoeker tot een
werkelijk wetenschappelijke theorie, tot een ‘werkhypothese’ was ontwikkeld - en
dat is tot nog toe niet geschied!
En toch zou dit niet overbodig geweest zijn. Wie een theorie opwerpt, kan niet
volstaan met uitdagend te zeggen: bewijs mij, dat mijne theorie onjuist is! Dat zou
al heel gemakkelijk worden voor de fabrikanten van theorieën op welk gebied ook.
Wie een theorie verkondigt, dient haar te bewijzen. Nu hebben M a r x zelf in zijne
geschiedenis van den staatsgreep van ‘Louis Bonaparte’, M e h r i n g in zijn ‘Gustaf
Adolf’, K a u t s k y in de voorrede op More's ‘Utopia’ en zijne ‘Ethik’, wel iets
dergelijks beproefd maar geen geschiedkundige zal deze zwakke dilettantische
pogingen voor onderzoekingen van wetenschappelijke waarde willen verslijten, al
worden zij door hunne partijgenooten als monsters van kritische socialistische
geleerdheid met de gewone stylistische hyperbolen van de staatkundige propaganda
opgehemeld. De wereld wacht nog altijd met toenemend ongeduld op de bewijzen,
die aan de geruchtmakende theorie wetenschappelijke vastheid zouden kunnen geven.1)

1) Ook het zwakke produktje van historisch-materialistische studie, dat dr. Va n R a v e s t e y n
ons in 1906 in de handen heeft gegeven in zijne dissertatie over economische en sociale
toestanden in het oude Amsterdam, zal moeilijk als zoodanig kunnen gelden. De socialistische
auteur, die ten onzent het best, het helderst over deze dingen heeft geschreven, R. K u y p e r ,
blijft bij de theorie. De ‘studie’ van mevrouw R o l a n d H o l s t in haar ‘Kapitaal en Arbeid’
blijft ook al bij rauwe beweringen en haastige conclusiën omtrent wat er in de 19e eeuw op
dat gebied zou zijn geschied en is verder in het politieke jargon dan in het wetenschappelijk
betoog.
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De politieke leiders van het socialisme hebben die moeilijkheid ook spoedig wel
degelijk ingezien. Reeds E n g e l s legde er sterk den nadruk op, dat de economische
verhoudingen alleen als ‘eerste oorzaak’, in ‘laatste instantie’ mogen optreden ter
verklaring van het gebeurde - een beperking, die verre van onbelangrijk mag heeten
en aan den onderzoeker der gebeurtenissen, die dus tot op den ‘diepsten grond der
dingen’ moet gaan, geen geringe eischen stelt, terwijl zij nog bovendien het door de
socialisten allerminst versmade groote gemak van dialektischen aard geeft van
aanleiding te schenken tot eindelooze disputen, tot Hegeliaansch-lange,
Hegeliaansch-onduidelijke en Hegeliaansch-onvruchtbare kibbelarijen over woorden
en hunne beteekenis,1) met betrekking tot de netelige vraag: wat dan eigenlijk wel de
diepste grond der dingen zou zijn! Ook K a u t s k y heeft zich laten verleiden tot de
uitspraak, dat behalve de economische ‘de inwendige physiologische drijfveeren
hare groote beteekenis hebben’, ja dat ‘het historisch materialisme de historische
feiten niet geheel kan verklaren.’ Daarmede is reeds veel toegegeven; of liever
daarmede is reeds het hellend vlak betreden, waarlangs de theorie gaat afglijden en
het Marxisme zijn ‘hoeksteen’ gaat verliezen. En op dat vlak is men spoedig verder
gegleden.
Het is vooral B e r n s t e i n geweest, die in zijn scherpe brochure ‘Die
Voraussetzungen des Sozialismus’ de geldigheid der theorie in den vorm, dien M a r x
en E n g e l s er aan hadden gegeven, heeft aangetast en de bannier opgeheven van
een nieuw, uit dat van M a r x afgeleid, maar niet weinig daarvan afwijkend stelsel,
dat de grondtheorie aanmerkelijk verzwakt en hare beteekenis als ‘hoeksteen’ doet
verdwijnen. Als zelfs K a u t s k y gaat modderen met de theorie, zal zij hare beste
dagen wel gehad hebben en

1) Zie b.v. de polemiek van K u y p e r tegen Va n B l o m , ll.
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ook in den mond van jeugdige enthousiasten, die haar in geestdriftig gestelde theses
achter Nederlandsche dissertaties en zelfs in die dissertaties zelve nog letterlijk in
den ouden vorm verkondigen, spoedig bestorven zijn. Ook de bekwame heer
K u y p e r ten onzent volgt K a u t s k y op dien weg, waarop wij hem na Va n B l o m
niet zullen naloopen om niet in onvruchtbare herhaling van de gevoerde polemiek
te treden.
Waartoe het schipperen met de theorie reeds heeft geleid, blijkt duidelijk uit het
voorbeeld van J a u r è s , den bekenden Franschen socialist, die op een blauwen
Maandag zijn welversneden pen en zijn oratorische gaven aan het schrijven eener
ook ten onzent in het oorspronkelijke en in vertaling veelgelezen ‘Geschiedenis der
Fransche Revolutie’ heeft gewijd. Laat ons hem hooren.
In zijn voorrede1) roept hij reeds met roerenden nadruk Marxistisch welsprekend
uit: ‘nous savons que les conditions économiques, la forme de la production et de la
propriété sont le fond même de l'histoire,’ want, gelijk, zegt hij, ‘pour la plupart des
individus humains l'essentiel de la vie, c'est le métier,’ zoo beheerscht dit zelf, het
vak, ‘les habitudes, les pensées, les douleurs, les joies, les rêves même des hommes’
en ‘la structure économique de la société détermine les formes politiques, les moeurs
sociales et même la direction générale de la pensée.’ Dat klinkt bar-Marxistisch
genoeg. Maar, al blijft hij schijnbaar nog bij de oude leer, hij neemt al zijn draai, als
hij beperkend zegt: ‘c'est sur des hommes qu'agissent les forces économiques,’ op
de menschen met hun ‘diversité prodigieuse de passions et d'idées.’ Hij gaat dan
bedenkelijk snel op dien weg voort met de verrassende opmerking: ‘la complication
presque infinie de la vie humaine ne se laisse pas réduire brutalement, mécaniquement,
à une formule économique’, en met voldoening hooren wij hem even daarna
verkondigen: ‘l'esprit individuel’ heeft immers zijn rechten tegenover ‘le pouvoir
social’ - men hoort het D e

1) Fransche uitgave, p. 7, vgl. de vertaling van Dr. Va n R a v e s t e y n .
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B e a u f o r t , Va n H o u t e n en dergelijke ‘voorwereldlijken’ van onze richting
zeggen!
Met toenemende verbazing hooren wij hem vervolgens verklaren, dat hij wil zijn
‘matérialiste avec M a r x et mystique avec M i c h e l e t ’ - hoe komen die twee zoo
vredig naast elkander?! Men heeft M a r x , gaat hij verder, nooit goed gevat, dien
reus, ‘rapetissé par des interprètes étroits.’ En hij acht zich tot onze niet geringe
verbijstering nog volkomen Marxist, als hij ten slotte uitroept: ‘c'est bien la vie
économique qui a été le fond et le ressort de l'histoire humaine (M a r x ), mais à
travers la succession des formes sociales, l'homme, force pensante, aspire à la pleine
vie de la pensée, à la communion ardente de l'esprit inquiet, avide d'unité et du
mystérieux univers (M i c h e l e t ).’ Et le tour est fait! De lastige eischen der verklaring
van de menschelijke maatschappij schijnen ten volle verzoend met die der leer, van
het Marxistische dogma. Wel bekome het u!
Niet anders ging het F e r r e r o in zijn ook ten onzent vertaald boek over Rome's
opkomst en ondergang, die, L u c u l l u s (!) vooral verheerlijkend als man van ‘the
empire’, C a r l y l e de loef afsteekt in zijn eerbied voor de ‘great ones’ der
menschelijke historie, maar zich over de algemeene beginselen, waarmede dat
tegenover het Marxisme goed te praten zou zijn, voorzichtiglijk minder uitlaat, al is
hij overigens positief genoeg in zijn beweringen, die echter, helaas, te vergeefs roepen
om de bewijzen van het beweerde, dat meesleept door den vorm en daarom des te
gevaarlijker is voor de rede van den argeloozen lezer.
Zie ik wel, dan is het langs dien weg met de Marxistische theorie welhaast gedaan,
hoe dapper K a u t s k y in zijn laatste boek1) zich nog weert om aan te toonen, dat
ook de godsdienstige opvattingen ten volle uit stoffelijke omstandigheden te verklaren
zijn. Hoe de socialisten het zonder dien veelgeroemden grondslag, dien hoeksteen
van hun gebouw in hun ‘Wolkenkoekoekstaat’ zullen stellen,

1) Ethik und materialistische Geschichtsauffassung (1906).
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mogen zij zelven uitmaken. De theorie van het historisch materialisme, gesneuveld
vóórdat zij het gebracht heeft tot den rang eener wezenlijke wetenschappelijke
werkhypothese - wie heeft er toch in 's hemels naam inderdaad wetenschappelijk
met haar gewerkt?! - wijzigt zich allengs zoodanig, dat zij dicht nadert tot de
denkbeelden van geschiedkundigen als L a m p r e c h t en P i r e n n e , die, mèt mij
en vele andere geschiedkundigen ten onzent en elders, de een meer, de ander minder,
naast economische oorzaken van het geschiedkundig gebeuren ook godsdienstige,
staatkundige, ethnologische, persoonlijke oorzaken erkennen.
Zoo alleen is naar onze meening ‘la complication presque infinie de la vie humaine’
- ik neem de uitdrukking volgaarne en met volle instemming over - te verklaren. Nu
eens is het het eene, dan weder het andere element, dat in de geschiedenis der
menschheid op den voorgrond treedt. Niemand zal ontkennen, dat in de geschiedenis
sommige, zeg vele gebeurtenissen te verklaren zijn langs economischen weg, langs
den weg van het stoffelijke belang, dat uitteraard op het doen en denken der menschen
machtigen invloed heeft, maar daarnaast kan men ook de werkzaamheid der
geloofsovertuigingen, der staatkundige overwegingen, der ras- en
volkseigenaardigheden, der persoonlijke begaafdheid niet als zelfstandig werkende
factoren wegcijferen, wegstelselen of wegphilosopheeren, wat M a r x heeft willen
doen.
Zoo zal op den duur de zuiver economische materialistische opvatting der
geschiedenis, en daarmede M a r x ' ‘historisch materialisme,’ dat eigenlijk daarop
neerkomt, als men het ontdoet van zijn staatkundige bijmengsels, niet als alleen en
uitsluitend verklarend maar als mede verklarend een plaats innemen in het historisch
onderzoek, in de historische wetenschap. En dat zal op wetenschappelijk gebied onze
groote winst zijn uit de verschijning van en den strijd over M a r x ' theorie, die haar
ontstaan in niet geringe mate dankt aan het in zijn tijd nog niet voldoend in acht
nemen van de beteekenis der stoffelijke dingen in
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het leven der menschheid. Het is ontegenzeggelijk waar, in M a r x ' dagen werd
daarop in onze wetenschap te weinig gelet, werd alle historisch gebeuren
toegeschreven aan ‘ideologische’ - laat mij dit Hegeliaansch-Marxistische woord
ook eens bezigen -, aan persoonlijke elementen, aan staatkundige overweging. Thans
zijn wij - ook zij, wier aanleg of voorliefde hen drijft tot de studie van een bepaalde
groep dier elementen - overtuigd van het goed recht der stoffelijke belangen om een
hoog woord mede te spreken bij de verklaring der historische gebeurtenissen, maar
het beslissende woord kunnen wij aan dat stoffelijke niet toekennen.
Het historisch materialisme, eenzijdig als het was, heeft zijn nut gehad; het ruste
in vrede.
Ik verbeeld mij niet, dat ik met deze opmerkingen aan het historisch materialisme
den genadeslag zou hebben toegebracht. Wat ik hier gezegd heb, is in vele opzichten
niet nieuw; het lag vrijwel voor de hand. Het scheen mij alleen wenschelijk toe het
nog eens duidelijk te zeggen. Ik stel mij ook niet voor hiermede velen te bekeeren
van den verkeerden weg, waarop zij gaan: het socialisme en ook het historisch
materialisme is in den grond der zaak, zooals ik reeds deed opmerken, een geloof,
een wereldbeschouwing, en deze laat zich, is zij ernstig gemeend, niet maar zoo op
eens veranderen. Wat ik hier wilde doen, is eenvoudig den jongeren, die soms elkander
napraten, dat in M a r x ' leer op historisch gebied de hoogste wijsheid eens voor al
verkondigd is, de voor de hand liggende bezwaren nog eens voor oogen leggen en
hen laten zien, dat de theorie, waarvan zij vervuld zijn, reeds aan den horizon gaat
verdwijnen gelijk zoo vele, die haar zijn voorafgegaan, en zoo vele andere, die haar
zullen volgen in den onafgebroken strijd om te komen tot de waarheid. Want ook
M a r x en de zijnen streefden oprecht naar waarheid; ook zij meenden een slip van
haar kleed te zien en met waardeering van hun streven geldt ook voor hen, wat ik
wensch te laten gelden bij het oordeel over hun werk:
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Qui si convien lasciare ogni sospetto,
Ogni viltà convien che qui sia morta.

Zij hebben gedwaald maar zij dwaalden te goeder trouw en daarom juist misschien
is hun dwaling vruchtbaar voor de toekomst. Te goeder trouw, al moge het zijn, dat
zij soms in de hitte van den politieken strijd het hoofdwapen, waarmede zij moesten
kampen, in de vlegeljaren hunner partij wat al te lichtvaardig hebben gebruikt of met
wat al te veel hartstocht hebben gebezigd om het zoo maar dadelijk voortaan als
zuiver, ongemengd wetenschappelijke overtuiging en niet meer dan dat te kunnen
handhaven. Want de wetenschap wil niet hooren van hartstocht van anderen aard
dan dien voor de waarheid op wetenschappelijk gebied. Alle vermenging van
wetenschappelijke met staatkundige vragen - en welk vak van wetenschap staat meer
aan die vermenging bloot dan dat der historie? - wijst zij af als aanleiding gevend
tot vervalsching van het wetenschappelijk resultaat. Het historisch materialisme,
geboren als een kind van staatkundig partijstreven, voortdurend als machtig wapen
in den staatkundigen strijd gebezigd, als het shibboleth eener jonge met bruisende
kracht optredende staatspartij, begint zich thans - onder heftig verzet nog zijner
vurigste belijders - te ontdoen van zijne staatkundige bijmengsels en zal zoo eindelijk
komen tot zijn wezenlijke bestemming op wetenschappelijk gebied, die van
‘werkhypothese’ voor een bepaalden kring van historische feiten, tot nog toe bij de
beoefening der geschiedenis te veel op den achtergrond geschoven tot schade van
de verklaring der verschijnselen in de geschiedenis der menschelijke maatschappij.
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De zending in Midden-Celebes1)
Door Dr. N. Adriani.
De schoone gelegenheid, die mij door uw vereerend verzoek is geboden, in eene
reeks van drie lezingen een systematisch overzicht te geven van mijne ervaringen in
den arbeid der zending op Midden-Celebes, wil ik benutten op de volgende wijze:
Ik wil u in deze onze eerste bijeenkomst eene schets geven van de wijze waarop onze
omgang met het Toradja-volk van Midden-Celebes zich heeft ontwikkeld. In onze
tweede bijeenkomst wensch ik u mede te deelen wat van dezen omgang het gevolg
is geweest en in de derde voordracht denk ik te spreken over de houding die de
zending heeft aangenomen bij de vestiging van het Nederlandsch gezag op M.-C.
Mijn onderwerp voor ditmaal is dus: hoe onze omgang met het Toradja-volk van
M.-C. zich heeft ontwikkeld. Vooraf moet ik u historisch en geografisch oriënteeren,
waarmede ik zoo kort mogelijk zal zijn.
De eerste stoot tot de zending op Midden-Celebes is gegeven door den
assistent-resident van Gorontalo G.W.W.C. B a r o n v a n H ö e v e l l . Onder het
bewind van dezen ambtenaar waren de Gorontaleesche landschappen onder direct
bestuur gekomen en nu stelde de heer V.H. aan

1) Voordrachten, in Mei jl. gehouden in de Indische Bestuursacademie.
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het Nederlandsche Zendelinggenootschap te Rotterdam voor, te Gorontalo een
zendeling te plaatsen.
Het inzicht van den heer V.H. was dit: de nauwere aanraking, waarin wij met het
volk van Gorontalo komen, moet niet uitwendig blijven; er moeten althans
Nederlanders zijn door wie het volk van Gorontalo de zedelijke drijfveeren zijner
bestuurders leert kennen, die een gebied van het innerlijk leven van het volk betreden,
waar de omgang niet dat oppervlakkig karakter heeft, dat haar anders uiteraard eigen
is omdat, althans van de zijde van den Inlander, die omgang als een noodzakelijk
kwaad wordt beschouwd. Het volk van Gorontalo moet ons leeren verstaan; en daartoe
moet de Zending het hare bijbrengen.
De heer V.H. bleef niet bij Gorontalo alleen. Van den aanvang van zijn bestuur
af, had de Tominibocht zijne belangstelling; zoo dikwijls hij gelegenheid had bezocht
hij die. Dat eene zoo oppervlakkige aanraking met die belangrijke streken hem niet
voldeed, is te begrijpen. Hij wilde ook dáár de Zending werkzaam zien en deed het
voorstel aan het N.Z.G. aan den mond der Posso-rivier een post te vestigen. Twee
redenen waren er welke die plaats aanwezen: 1o. omdat er een uitgestrekt, toegankelijk
en voor M.C. goed bevolkt binnenland achter lag; en 2o omdat de bevolking nog
Heidensch was.
In het laatst van 1893 is toen de zending op Posso begonnen, door den
zendeling-leeraar A l b . C. K r u y t .
De zending op Posso heeft dus reeds eene geschiedenis van 14 jaar. Wanneer ik
mij er nu toe bepaal u de ontwikkeling van deze zending te schetsen, dan zult ge mij
wellicht te beperkt van opvatting vinden. Maar het schijnt mij nuttiger toe, u een
levend beeld te geven van eigen ondervinding, dan de resultaten van anderer
ervaringen weer te geven. Daarenboven zal u door een blik in het karakter en in de
maatschappij der Toradja's veel duidelijk worden, dat gij bij andere met hen nauw
verwante volken van den O.I.A. hebt aangetroffen.
Mijne eigene ervaringen beginnen in 1895. Anderhalf
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jaar na den heer K r u y t zijn mijne vrouw en ik te Posso aangekomen. Een half jaar
te voren was de eerste Controleur aan de Tomini-bocht eerst te Mapane, daarna te
Posso geplaatst.
Het genootschap dat mij heeft uitgezonden, is het Ned. Bijbelgenootschap. Dit
heeft van het begin van zijn optreden af het inzicht gehad, dat het zijne taak in Ned.
Indië niet mocht beperken tot het uitgeven van Bijbelvertalingen en het verspreiden
daarvan, maar dat het vooral den weg moest banen tot het ontstaan van goede
Bijbelvertalingen en de daartoe noodzakelijke studie van taal, land en volk krachtig
moest bevorderen. Ik zal u thans niet opnoemen wat er op dit terrein al is gearbeid;
genoeg zij het te zeggen, dat van wege het N.Z.G. door den heer K r u y t in 1893,
en 1½ jaar later door mij van wege het N.B.G., de arbeid op Posso is aangevangen.
Onze eerste taak was aanraking met de bevolking te krijgen. Die aanraking kwam
spoedig genoeg, want de Toradja's waren nieuwsgierig naar ons. Maar het spreekt
van zelf, dat zij dien omgang ten volle beheerschten en dat wij de overheerschten
waren. Dit kwam in de eerste plaats, omdat wij de taal en de zeden niet kenden.
Dat ik zulke sterke woorden gebruik, als heerschend en beheerscht, is met opzet.
Het optreden der Toradja's tegenover ons was zeer vrijmoedig, zelfs vrijpostig en
dit kwam uit twee oorzaken voort. Vooreerst waren zij onbevangen genoeg al de
vrijheden, die hun adat hun toestaat, tegenover ons te pas te brengen; en ten tweede,
meenden zij al de beperkingen, die hun adat hun oplegt, tegenover ons te kunnen
verwaarloozen.
Hoe kwamen zij tot die opvatting? Het ging alles geheel instinctief, zonder eenige
voorafgaande afspraak. Om dit te begrijpen moeten we eerst een blik op de
Toradja'sche maatschappij werpen. Hoe zit deze in elkaar?
De eenige band, dien de Toradja's kennen, is de familieband. Van de grootste
eenheid onder hen: de stam, tot de kleinste: het huisgezin, is de bloedverwantschap
het samenbindend element. Een stam bestaat uit eenige groote
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geslachten, die nog weten dat zij familie van elkaar zijn. Begint dat familie-bewustzijn
te verdwijnen, wat zich het allereerst hierin uit, dat men elkaar niet meer te hulp komt
in moeilijkheden, dan splitst zich langzamerhand de stam in tweeën. Dit geschiedt
niet op eens, of bij onderlinge afspraak, maar men komt er langzamerhand toe, want
niets is in staat een stam bijeen te houden dan de familieband, en met dezen is alle
eenheid verbroken.
Dit heeft ten gevolge dat al wat buiten de familie staat, weinig geteld wordt. Men
huwt bij voorkeur in den stam; al is een buitenstamsch huwelijk ook geoorloofd,
men komt er niet ligt toe, want men voelt zich buiten den stam niet op zijn gemak.
Het is eigenaardig, hoe dit zelfs geldt voor stammen, die precies dezelfde taal spreken,
en die dus oorspronkelijk tot één stamverband behoord hebben. Men zal bijv. een
gids of drager hebben van den Toradjastam onder welken men woont en met hem
op reis gaan naar een dorp dat tot een anderen stam behoort. Hoe dichter men nadert,
hoe minder de man zich op zijn gemak voelt. Hij heeft dorst en komt een
suikerriet-aanplant voorbij, of een komkommertuin met rijpe vruchten. ‘Ja’, zegt hij
dan zuchtend, ‘als deze rietstokken of deze komkommers nu maar aan mijn stam
behoorden dan zou ik er gerust van kunnen nemen. Nu mag dit niet, want het zou
stelen zijn.’ Een oogenblik later is het: Hoeveel nachten blijven wij in het dorp? Drie nachten. - Kan het niet met twee af? - Waarom toch, die menschen zullen u
niets doen. - Neen, maar ik kan zoo niets eens aan hen vragen, geen rijst, geen
palmwijn, geen tabak, geen zout. - Nu, dat hoeft ook niet, we hebben alles zelf bij
ons. - Ja, maar men kan elkaar geen vriendschap bewijzen, als er niets te vragen of
te geven valt. m.a.w. den vrager is het niet in de eerste plaats te doen om het
gevraagde, maar om een zichtbaar bewijs van de veiligheid die hij geniet te midden
van diegenen die toonen te gevoelen dat zij familie van hem zijn. Men vindt het door
en door ongemoedelijk om, door een dorp slenterende waar men niets te doen heeft,
niet eens naar boven te kunnen gaan bij dezen en genen,
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om zich te vergewissen dat men onder zijne familieleden is door het een en ander te
vragen.
Onder zulke menschen nu komt men als Europeaan te wonen. Als vreemdeling
heeft men geen aanzien, en kwam men nu nog met eene talrijke familie! Maar neen,
men komt hoogstens met vrouw en kind en een paar bedienden. De Toradja's voelen
zich numeriek dus al de sterksten. Tegenover dien eenen vreemdeling gevoelen zij
allen hetzelfde: hij is geen familie van ons, wat gaat hij ons aan?
En waardoor zal die vreemdeling hun eerbied afdwingen? Hij is bijna in alle
opzichten hun mindere. Spreken kan hij niet, het kleinste Toradja-kind is hem daarin
de baas. Spreken is voor den Toradja: zijne taal spreken. Hij kent nog 3 of 4 talen
van buurvolken, maar deze beschouwt hij als verdraaiingen van zijn eigen taal, omdat
die talen meestal met de zijne verwant zijn en hij ze dus wel eenigszins verstaat.
Maar eene taal als de onze is voor den Toradja geen taal. Als gij Hollanders met
elkaar praat, is het alsof er een paar vogels aan het tjilpen zijn, zeide eens een Toradja
tot mij. Ik dacht, dit hoorende, aan het in mijn schooltijd druk gebruikte Leerboek
der Aardrijkskunde van D o r n s e i f f e n , waarin van de talen der Papoea's werd
gezegd, dat zij niet verschillen van ‘het gekweel der vogelen’. Het Toradja'sche
oordeel is dus slechts een 25 jaar bij ons ten achteren.
Voor de Toradja's waren wij dus menschen die geen familie hadden en niet konden
spreken. Maar ook ons optreden verschafte geen prestige. Wij liepen bij lange na
niet zoo vlug over de slechte voetpaadjes die daar de eenige communicatiewegen
zijn, als de Toradja's. Doordat wij het oog meestal op het pad moesten houden om
niet te struikelen, te vallen of ons te stooten, duurde het vrij lang eer wij den weg
kenden, terwijl de Toradja een locaalinstinct heeft, dat hem bijna altijd uit de
verlegenheid helpt, zoodat wij dikwijls gidsen hebben gehad die zelf den weg niet
wisten en ons toch altijd brachten waar wij wezen moesten. Voor den Toradja geldt
dit als eene eigen-
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schap die ieder verstandig mensch bezit. Wat moet men dus denken van menschen
die ze niet hebben?
Verder: wij moesten in de eerste plaats de taal leeren. Het eenige middel daartoe
is, van alles wat men ziet den naam te vragen en dien op te teekenen. Maar ook dit
verhoogde ons prestige niet, want men meende eenvoudig, dat wij vroegen naar de
dingen zelf en dat wij dus alles waarvan wij den naam vroegen, voor het eerst van
ons leven zagen. Wat moet nu een Toradja denken van iemand die den indruk maakt
van bamboe, kokospalmen, rijst, maïs, palmwijn, wind en regen niet te kennen? Bij
het: hij zegt niets, komt dan nog: hij weet niets.
Men zou kunnen vragen: wat heeft den Toradja's belet om u uit den weg te ruimen?
Allereerst dit, dat zij daartoe nimmer redenen hebben gehad. Uit bloeddorst doen zij
zoo iets niet, want zij zijn geen bloeddorstig volk. De Toradja's hebben wel altijd
doodvonnissen voltrokken, totdat hun deze bevoegdheid is ontnomen, maar de schuld
van den veroordeelde moet eerst duidelijk bewezen zijn. Anders laadt de voltrekker
van het vonnis bloedschuld op zich en heeft dus een ander wraakrecht op hem. Hieraan
wil zich de Toradja niet blootstellen. Van den stam der Kinadoes, onder wie de
Toradja's tot vóór de invoering van het Ned. Bestuur geregeld gingen koppensnellen,
vertelden dan zij ook steeds allerlei snoodheden, om zich daardoor het recht te geven
dien volksstam aan te vallen. Geen Toradja zou ons hebben durven vermoorden,
tenzij hij er van overtuigd was dat wij den dood hadden verdiend.
Daarenboven, in het begin zag men ons voor handelaars aan, hoopte althans dat
wij het zouden worden. Men wilde ons in allerlei handelszaken betrekken, verzocht
ons schulden te betalen, die dan later met rijst en boschproducten zouden aangezuiverd
worden en trachtte zoo op allerlei wijze voordeel van ons te behalen. Wij konden
immers alles vragen aan onze familieleden, de Hollanders, die telkens met hun
stoomschip op Posso kwamen. Als onze mede-Hollanders waren zij immers onze
familieleden en familie mag alles aan elkaar vragen! Familie weigert elkaar nooit
iets: neen
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zeggen tot zijne familie is den familieband verbreken. Het woord voor familie, dit
zij in het voorbijgaan nog opgemerkt, is in de Toradja'sche talen equivalent van het
Mal. djahit, djait, dat de grondbeteekenis heeft van ‘rijgen, haken.’
Al liepen wij nu geen gevaar van den kant der Toradja's, de Mohammedaansche
strandbevolking was ons beslist vijandig gezind en dit had zijn oorzaak hierin, dat
van de zijde der Mohammedanen het doel onzer komst geheel werd begrepen. De
Mohammedaan weet wat het is zijn godsdienst te propageeren. De Toradja begrijpt
daarvan niets, zooals ik u straks nog zal uitleggen. En de Mohammedanen, die
begrepen dat wij met het Christendom ook ontwikkeling aan de Toradja's zouden
brengen en dat het dan uit zou zijn met hun knoeihandel en hun gemakkelijk winst
maken, werkten ons op alle wijzen tegen, vooral door ijverig kwaadspreken en ook,
zooals men ons later bekend heeft, door toovermiddelen tegen ons aan te wenden
(of zooals men dat in Indië noemt, door vergiftigen), die ons gelukkig nooit in eenig
opzicht geschaad hebben, integendeel ons den naam bezorgden van onkwetsbaar te
zijn.
Maar wat zij dan ook van ons dachten en wat zij ook door de Mohammedanen
van ons hoorden, de Toradja's bleven bij ons komen en hoe beter wij hunne taal
leerden spreken en hun land en hunne zeden leerden kennen, hoe meer zij met ons
rekening hielden, ons begonnen te achten en te eerbiedigen. Dit te bemerken was
voor ons eene zeer bemoedigende ervaring, want toen wij in den aanvang zagen dat
de Toradja's niets om ons gaven, waren wij zeer teleurgesteld. Er is ook voor den
Europeaan, die de Inlanders nog niet kent, maar toch al de meening heeft dat zij hem
als hun meerdere zullen beschouwen en met eerbied zullen bejegenen, iets bizonder
ontmoedigends, om niet te te zeggen vernederends in, te bemerken dat dit absoluut
niet het geval is, dat hij integendeel bij den Inlander volstrekt niet geacht is, dat men
wel zijn voordeel bij hem zoekt, maar overigens totaal geen rekening met hem houdt.
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Maar als dat eerste gevoel van vernedering voorbij is, als de Europeesche inbeelding
er uit is, dan begint men dankbaar te worden dat het zóó is en niet anders. Want dan
begint men te gevoelen dat men eerst de achting van den Inlander moet verdienen,
eer men ze krijgt. Het is ons geluk geweest, dat de Toradja's ons onbeschroomd
uitlachten, als wij taalfouten maakten; dat zij, als onze volzinnen verward of
onduidelijk waren, ronduit zeiden: ik begrijp u niet; dat, toen wij wat beter begonnen
te spreken, welwillende Toradja's ons soms te hulp kwamen met een aanbod als dit:
ik zal het nog maar eens aan de kameraden over vertellen, want ik ben aan uw spreken
wel gewoon, maar zij nog niet. En als dan de welwillende helper den inhoud van
onze woorden in zijne moedertaal naar de eischen der Toradja'sche welsprekendheid
overbracht, dan dachten wij vaak zuchtend: hoe lang zal het nog duren eer ik het zóó
kan! En als later nog eens woorden of uitspraken van ons werden aangehaald, dan
was dat doorgaans in zulk een vorm, dat wij dikwijls dachten: had ik het maar zoo
fraai gezegd.
Pijnlijk was het ons ook in het begin te bemerken, dat wij de Toradja's wel
verstonden als zij tot ons spraken, maar niet als zij met elkaar spraken. Dit kwam
doordat zij tot ons een soort van kindertaal gebruikten, hunne woorden zorgvuldig
kozen en vermeden afwisseling te brengen in hunne woordenkeus. Deze beleefdheid
was ook al meer nuttig dan streelend voor ons. Maar te grooter ook was onze
voldoening, toen men begon tegen ons woordspelingen te maken, ons raadsels op te
geven, ons soms antwoordde in versjes of toespelingen maakte op verhalen uit de
volksletterkunde, die algemeen bekendheid genieten. Hiermede was ons een
ongeveinsd bewijs van meerdere achting geschonken en tevens werd het ons duidelijk,
dat wij op dien weg moesten voortgaan, dat wij op het gebied waarop de Toradja's
tehuis zijn ons hunne gelijken en op den duur zelfs hunne meerderen moesten toonen,
wilden wij kans hebben invloed onder hen te verkijgen.
Reeds lang voordat wij goed konden spreken, waren
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wij begonnen de lieden des Zondagsmorgens uit te noodigen tot net houden van eene
bijeenkomst, waarin wij hun op de eenvoudigst mogelijke wijze geschiedenissen uit
den Bijbel vertelden. In het begin was het ons onmogelijk de aandacht der Toradja's
te boeien. Dit is waarlijk geen wonder, want ik zeide zoo even wel dat wij op de
eenvoudigst mogelijke wijze vertelden, maar daarmede is niet gezegd dat die werkelijk
eenvoudig was. Men moet eene taal al goed machtig zijn, wil men waarlijk een
eenvoudigen en klaren stijl van vertellen in die taal hebben en het is juist aan
onontwikkelden eigen, een onduidelijken en oneenvoudigen stijl te hebben. Het
pijnlijke van de moeite die het spreken ons kostte, het bestudeerde van hetgeen verteld
werd, het weinig spontane, het ongemakkelijke in alles, maakte dat het ook niet
gemakkelijk aan te hooren was. En zóó begeerig naar den inhoud van hetgeen verteld
werd waren de Toradja's niet, dat zij zich bizonder zouden inspannen om te begrijpen
wat hun in niet zeer vloeienden stijl werd verteld.
Toch hadden deze bijeenkomsten groot nut voor ons. Van het begin af hebben wij
de lieden gewend zich uit te laten over hetgeen zij gehoord hadden. Die uitlatingen
betroffen eerst bijna uitsluitend den vorm van het verhaalde. Op taal en stijl werden
aanmerkingen gemaakt. Wij zelf trachtten steeds uit te vorschen wat het verhaal voor
indruk had gemaakt, of wij niet waren misverstaan en of niet dit of dat beter kon
gezegd worden. Zoo langzamerhand kregen wij dan ook onze vraagbaken onder de
toehoorders en menigmaal konden wij iemand overreden in de Zondagsbijeenkomst
te verschijnen, door hem te zeggen: als gij er bij zijt om mij te helpen, dan zal ik veel
beter mijne woorden kunnen kiezen.
Zonderling deed het ons ook aan, wanneer wij de hoofden tot deelneming aan de
Zondagsbijeenkomst hadden uitgenoodigd, te zien dat zij dikwijls niet zelf kwamen,
maar een zoon of dochter, soms ook een slaaf of slavin zonden in hunne plaats. Dit
leek ons een spottende beleefdheid, alsof men ons wilde zeggen: wij zenden u wat
vulsel
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voor de ledige banken uwer voorgalerij. Intusschen was het een zeer natuurlijk
uitvloeisel van de Toradja'sche opvatting van godsdienst. Ik zal mij eene kleine
uitweiding moeten veroorloven om u dit duidelijk te maken.
De godsdienst der Toradja's gaat van geheel dezelfde denkbeelden uit als hun
familieleven. Wel is er eene godenwereld, die in de lucht en daarboven huist, maar
van deze bovenwereld en hare goden weet het volk niet veel af; het zijn de
priesteressen en priesters (de eersten zijn zeer veel talrijker dan de laatsten) die de
kennis daarvan als hun eigendom bewaren. Maar het volk vereert de geesten der
afgestorvenen, en wel omdat het familieleven zich voortzet na den dood, omdat de
dood het familieverband niet verbreekt. Men heeft evengoed te doen met zijne
gestorven voorouders als met zijne nog levende grootouders en ouders. En daar men
allen die op gelijke lijn van afkomst staan, als zijne gelijken beschouwt en elke oudere
generatie een graad hooger en eerbiedwaardiger acht, zoo komt men er al spoedig
toe de gestorven voorouders als goden te vereeren, van hen allen zegen en voorspoed
te verwachten en met hen de gemeenschap te onderhouden. M.a.w. de godsdienst is
de verheerlijking van het familieleven, haar doel is: de familie in het Doodenrijk en
de familie op deze Aarde met elkaar in blijvende gemeenschap te houden.
Wat is nu het gevolg van deze beschouwing? Deze, dat het godsdienstig leven al
evenmin individueel is als het maatschappelijk leven. De Toradja is èn als godsdienstig
mensch èn als maatschappelijk mensch in de eerste plaats lid zijner familie. Hoopt
hij van zijne vergoode voorouders eenig geluk te verkrijgen, hij verwacht dit omdat
hij tot hun nakroost behoort en om geen andere reden. Van de voorouders van een
anderen stam kunnen alleen dier nakomelingen iets goeds verwachten; trouwens,
men gevoelt noch voor de levende, noch voor de doode leden van een anderen stam
iets, maar alleen voor die van zijn eigen stam. Nu sprak het voor den Toradja vanzelf,
dat ook wij onze gestorven voorouders aanbaden. En daarom vroeg hij zich af: Wat
heb ik daarmee te maken? Ik kan
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toch den gestorven grootvader van een Hollander niet gaan vereeren? Daarenboven,
wat zou het mij helpen? Wat zou hij voor mij gevoelen, terwijl ik zijn kleinkind toch
niet ben! Maar daar men mij nu eenmaal heeft uitgenoodigd, mag ik niet onbeleefd
zijn. En evenals men naar een feest evengoed een zijner familieleden kan zenden als
zelf gaan, mits de familie maar vertegenwoordigd is in een of meer harer leden, zoo
was er niet de minste bedenking tegen een ander te zenden, als men zelf geen tijd of
lust had te gaan.
Bij menig hoofd zal ook wel de gedachte zijn opgekomen: ‘de hoogst middelmatige
wijze, waarop door dien Hollander de verhalen zijner voorouders worden
voorgedragen, is toch eigenlijk meer iets voor mijne minderen, mij verveelt het
daarnaar te luisteren.’ Het moet dan ook een zonderlingen indruk op de Toradja's
hebben gemaakt, door ons te worden uitgenoodigd tot eene samenkomst, waarin wij
zouden vertellen, terwijl wij er nog zoo zeer ver van af waren, een goeden verhalenden
stijl te hebben. Vertellen is n.l. voor den Toradja eene literaire prestatie, het is niet
iets wat men zoo maar doet. Vooreerst wordt er bij een echt mooi verhaal altijd
gezongen, want wat wij de handelende personen noemen, dat zijn in een Toradja'sch
verhaal de sprekende personen. De Toradjasche letterkunde kent het dramatische
genre nu wel niet, maar het zuiver epische valt toch ook niet in den Toradjaschen
smaak. De letterkunde geeft o.a. van het volk dezen trek zuiver weer: den smaak in
plannen, maken. Evenals men in het dagelijksch leven zich meer bezig houdt met
het maken van plannen dan met het uitvoeren er van, zoo laat men ook de personen
die in een verhaal optreden doorgaans spreken, elkaar hunne plannen mededeelen,
met elkaar beraadslagen, hunne gevoelens uiten en elkaar raad geven.
Doordat nu dit alles met zang en gebaren wordt voorgesteld, brengt het eene
stemming teweeg onder de hoorders en toeschouwers, die geheel verschillend is van
de stemming die men noodig vindt in acht te nemen, zoolang de rijst nog te velde
staat. Van het welslagen van den rijstaanplant
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hangt immers het leven gedurende een heel jaar af. Is er overvloed van rijst, dan
breekt een jaar van weelde aan: men kan zich te goed doen aan ruime maaltijden en
daarbij nog feesten geven, men kan van hetgeen men over heeft nog kleeren en
versierselen koopen, men kan zijn schulden betalen en crediet krijgen om weer nieuwe
aan te gaan, men voelt zich van de Voorouders gezegend en zijn bestaan vooreerst
weer verzekerd. Een schrale rijstoogst is de voorbode van een somber jaar, zonder
groote feesten, met hard werken, moeilijke tochten om boschproducten te verzamelen,
geen kans eens iets extra's te koopen en geen troost van smakelijke en overvloedige
maaltijden. Daarom is de tijd gedurende welken de rijst te velde staat een tijd van
ernst, van voorzichtigheid en bezorgdheid. Alle luidruchtige spelen zijn verboden;
alleen die dingen op het gebied van uitspanning zijn geoorloofd, waarin iets goeds
is gelegen voor de toekomst der rijst, zooals b.v. het opgeven en raden van raadsels,
het zingen van een bepaald soort van liedjes, die den groei der rijst moeten bevorderen.
Maar het vertellen hoort daarbij niet, want het brengt zijne gevaren mede, vooreerst
door de vroolijke stemming die het wekt en ten tweede omdat de verhalen worden
opgevat als geschiedenis der Voorouders en men daarom allicht zou kunnen zondigen
tegen hunnen wil, door b.v. hunne namen of hunne geschiedenis zoo maar te noemen.
En dit is hoogst gevaarlijk, zoolang de rijst nog te velde staat. Is de oogst afgeloopen,
dan kan het zoozeer geen kwaad meer en dan geeft men zich volop het genoegen
zich te verdiepen in de schoone tijden van weleer.
Maar niet iedereen kan vertellen en daarom durft ook niet iedereen het te doen.
Wie niet welbespraakt is en niet levendig en boeiend weet voor te dragen, die zal het
wel uit zijn hoofd laten te gaan vertellen. Hoe zal men dan op een belangstellend
gehoor kunnen rekenen wanneer men noch de kunst van vertellen machtig is (en dat
is geen kleinigheid), noch ook rekening kan houden met de gewoonte, die voorschrijft
dat men slechts gedurende de weinige maanden waarin de landbouw stilstaat mag
vertellen?
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Het spreekt wel vanzelf, dat wij ons hier niet konden aansluiten aan de opvatting die
de Toradja's in den aanvang van onze voornemens hadden. Wij moesten aan onze
Zondagsbijeenkomsten het karakter van onderwijzingen geven. Op die wijze zouden
wij de noodige vrijheid van beweging kunnen behouden, want de Toradja's moesten
van den aanvang af begrijpen, dat ons doel met het vertellen uit den Bijbel een geheel
ander was, dan hunne gewoonte elkaar aangenaam bezig te houden met
geschiedenissen, die den ouden tijd volgens Toradjasche voorstelling weergeven.
Toch verzuimden wij niet bij de vertellers in de leer te gaan, om van hen de kunst
af te luisteren. Nacht aan nacht hebben wij doorgebracht, bij het slechte licht van
een harsfakkel, met een wel aandachtig, maar weinig rustig gehoor, een rad
sprekenden verteller trachtende bij te houden met schrijven, waarbij het dan een
groote verademing was, indien hij aan een gedeelte was gekomen dat gezongen werd
en waar dus de snelle stroom zijner rede wat bedaarder begon te vloeien. De
noodzakelijke houding, met gevouwen beenen en eene omgekeerde rijstwan op de
knieën, die tot schrijftafel diende, was ook niet gemakkelijk, maar zij hielp ten minste
den slaap uit de oogen te houden. Maar de belooning was aan de moeite evenredig.
Honderde hoogst belangrijke verhalen hebben wij kunnen opteekenen, een schat van
nieuwe woorden leeren kennen; uit den verhalenden stijl niet alleen, maar ook uit
allerlei opvattingen en verklaringen die op die wijze tot onze kennis kwamen, konden
wij den geest der Toradja's beter verstaan. En, wat ook niet te onderschatten was,
wij rezen er door in de achting der Toradja's dat wij hunne letterkunde wilden leeren
kennen en het verschafte ons menig genoegelijk uur met hen over de waarde van
hunne literatuur te spreken.
Wat nu het onderwijzend karakter van onze wijze van vertellen aangaat, ik verzoek
u mij hierin vooral niet mis te verstaan. Het is eene gewoonte van Europeanen in
Indië en in Nederland de Zendelingen te verwijten, dat zij aan
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de Inlanders allerlei duistere dogma's leeren, die hen op geenerlei wijze ontwikkelen,
integendeel hun geheugen met ballast bezwaren. Moeilijk is het deze voorstelling te
bestrijden, omdat men het eenige middel niet of bijna niet kan aanwenden en dat zou
zijn: de menschen te verzoeken zelf eens tegenwoordig te zijn bij het onderwijs;
doorgaans kunnen zij het in het geheel niet volgen en dus blijven zij maar liever bij
hun vooroordeel. Ik wil hiertegen dan ook geen strijd gaan aanbinden, maar u alleen
deze vraag stellen: Indien men de landstaal gebruikt, is men dan niet gedwongen
zich te beperken tot hetgeen men in die taal kan zeggen? Is het feit dat de Zending
zich bedient van de landstaal niet een bewijs dat zij zich aan banden wil leggen, dat
zij niet wil zeggen, wat men in de landstaal niet kan zeggen, dat men niet wil
doorredeneeren in zijn eigen gedachtenkring, maar zich bepalen tot dien welke men
in de landstaal kan beheerschen? Men mag toch aan menschen, die zich met veel
moeite deze beperking opleggen, niet verwijten dat zij geen ernst maken met de
praktijk? Het moge waar zijn dat het gebruik der landstaal een ruimer veld opent
voor geestelijk verkeer met den Inlander, het is niet minder waar, dat juist dat gebied
er buiten valt, waarop de Europeaan zich het gemakkelijkst zou bewegen, omdat hij
daarop de baas is. Een Europeaan nu, die zijne taal wel wil opgeven, maar niet zijn
gedachtenkring als hij werkelijk in geestelijk verkeer met de Inlanders wil komen,
beproeft het onmogelijke; hij zou de Inlandsche taal moeten wringen in een vorm in
welke zij geen Inlandsche taal meer is. En het zijn gewoonlijk de Europeanen die
meenen het recht te hebben eene Inlandsche taal naar hunne denkwijze in te richten,
die aan de Zending verwijten de Inlanders met duistere dogma's te kwellen. Zou niet
het feit dat het Ned. Bijbelgenootschap reeds zoovele jaren de beoefening der Indische
talen ter harte neemt, hierop wijzen, dat voor het gevaar te doen wat men ons verwijt
reeds zeer lang de oogen open staan?
Maar al behoedde ons het gebruik der taal voor omzwervingen buiten de Inlandsche
denkwereld, er was nog
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een ander gevaar waartegen wij hadden te waken, n.l. een meesterachtig optreden.
De gewoonte van meesterachtig optreden tegenover den Inlander is den Europeaan
in bedenkelijke mate eigen; den Inlander bevitten en hem achterna zitten met
opmerkingen acht de Europeaan zijn recht. De naïeveteit waarmede men zijne ‘eerste
indrukken’ in woord en schrift weergeeft bewijst duidelijk, dat men geen oogenblik
beseft hoe weinig men nog begrijpt van 't geen men ziet en bijwoont. Het duurt
gewoonlijk lang eer men vat wat de beteekenis is van de dingen, waarmee de Inlander
schijnbaar hetzelfde bedoelt als wij. Wanneer een Inlander feest viert, lijkt het geheel
in zijn geest gedacht, wanneer men dit hiermede verklaart, dat hij eens lekker wil
eten; en wanneer hij het op sommige dagen verboden acht om zijn rijstveld te
bewerken, dan ligt de verklaring voor de hand, dat men bij onderlinge afspraak
vacantiedagen heeft ingesteld. Uw werk, zeide eens een Europeaan tot mij, is
voornamelijk: in de Inlanders te vinden wat er niet in zit. Het duurt lang eer men
begrijpt, dat de Inlanders geen ‘eenvoudige menschen’ zijn en dat voor hem, die
geen ander dan geestelijk gezag onder hen wil uitoefenen, slechts deze weg openstaat,
dat hij zich inspant om eerbied en achting te verwerven, allereerst door die zelf te
betoonen. Trouwens, men kan feitelijk iemand geen grooter achting bewijzen, dan
dat men toont zich zeer te willen inspannen, om hem te doen deelen in eigen geestelijk
bezit. Men moet dit echter zóó doen, dat men de menschen laat voelen, dat hier geen
heerschzucht de drijfveer is, maar een waarachtig streven om zich met het volk te
verbroederen.
Om te zorgen dat in ons eigen optreden alle meesterachtigheid geweerd zij, moeten
wij vooral de Toradja's zelf aan het woord laten. Dit kost geen bizondere moeite. De
geest der Toradja'sche maatschappij is democratisch, de hoofden zijn familiehoofden,
de Vorst van Loewoe is (of liever was) een soort van eere-voorzitter van het geheel
der Toradja'sche stammen, die slechts voor den dag kwam, als het een algemeen
belang gold, zooals het zich verzetten

Onze Eeuw. Jaargang 8

381
tegen nieuwigheden, maar feitelijk zijn de hoofden nooit anders geweest, dan de
geïncarneerde familie-traditie, de handhavers en uitvoerders der van de Vaderen
geërfde gewoonten. Geen hoofd kon iets doen, dat buiten den wil of den smaak der
hem verwante familie-hoofden viel. En zoo was het eveneens in godsdienstige zaken.
Een heerschzuchtige priesterstand bestaat niet onder de Toradja's; priesters (als men
ze zoo mag noemen) zijn er slechts zeer weinige; het zijn voornamelijk vrouwen die
voor de aanraking met de geesten der bovenwereld de bemiddelaars zijn. De practische
godsdienst van het volk is de vereering der afgestorvene familieleden. En voor de
aanraking met dezen is geen priesterlijke bemiddeling noodig; die wordt door iederen
huisvader zelf tot stand gebracht en in dit werk volgt hem zijn zoon op.
De Toradja's meenden in den aanvang ook, dat wij onze gestorvene voorouders
aanbaden en hen kwamen overreden dat ook te doen. Van zelf kwam dus de
verkondiging van het Evangelie voor ons hier op neer, dat wij hun duidelijk maakten,
dat er een band bestaat die veel meer is dan de familieband, dat gemeenschap des
geloofs de band is bij uitnemendheid en dat die niet medebrengt onverschilligheid
voor degenen die niet tot den familiekring behooren, maar juist dringt tot prediking
met woord en daad van die waarheid aan degenen die ze nog niet kennen, en juist
nog eerder aan de niet-familieleden, dan aan degenen die het wèl zijn.
Zoo is onze verhouding tot het oudere geslacht der Toradja's geworden. Tot het
jongere geslacht hebben wij ons op eene andere wijze gewend. Dit hebben wij van
den aanvang af zoeken te bereiken door schoolonderwijs.
Het denkbeeld stelselmatig onderwezen te worden in wat ook, is den Toradja's
geheel vreemd. Noch in het smeden, noch in het huisbouwen, noch in den landbouw
krijgen de Toradja'sche kinderen onderricht, evenmin als in het koken, het vlechten
of het kloppen van boombast. Zelfs een meisje dat de gezangen der priesteressen wil
leeren, omdat zij lust heeft ook later priesteres te
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worden, wordt volstrekt niet stelselmatig onderwezen. Afkijken en afluisteren komen
den natuurlijken aanleg te hulp; vandaar dat men ook geen moeite doet zich iets eigen
te maken, waartoe men zich niet voelt aangetrokken. Maar het karaktervormende
van eens lust te maken waar hij niet van zelf aanwezig is en eens vol te houden totdat
men slaagt, waar bij de eerste pogingen het werk niet gelukt, dat kenden de kinderen
ook niet. Vandaar dat er veel geduld noodig was, niet alleen om ze op school te
krijgen, maar vooral om ze op school te houden.
En de ouders waren er ook niet voor. Nieuwigheden, die de gewoonte der
voorvaderen zouden bederven, zeide de een; geheel tegen den wil van den vorst van
Loewoe, zeide de ander. En ze hadden gelijk, het conservatisme had van de school
zeker zijn ondergang te wachten. Een oud hoofd raakte de zaak in 't hart, toen hij
zeide: de voorouders zullen van gebrek omkomen. Immers de kinderen zouden
afleeren hun spijsoffers te brengen, zij zouden het thans heerschende en het oudere
geslacht, wanneer dit zijn aardsch bestaan zou hebben afgelegd, niet meer met offers
spijzigen en zoo zouden de ouders hun eigen geluk in het Hiernamaals vernietigd
hebben, indien zij hunne kinderen naar school lieten gaan.
Het zal u, bij zulk een stand van zaken, wonderbaar toeschijnen dat wij toch reeds
eenige jaren na het begin onzer werkzaamheid scholen hadden. De natuur is ook in
dit geval sterker gebleken dan de leer. De heer K r u y t heeft van den aanvang af
eenige Minahassische Christenen medegenomen, die als onderwijzers konden
optreden. Toen eenmaal in een paar dorpen de toestemming van het hoofd en de
oudsten was verkregen voor de vestiging van zulk een Minahassisch gezin, toen was
het slechts eene kwestie van tijd of er kinderen op school zouden komen. Zoowel de
heer K r u y t als de onderwijzers zelf, wetende dat bij de Toradja's de aanhouder
wint, konden op den duur wel gedaan krijgen dat de ouders de kinderen niet
tegenhielden en nu was het maar zaak, de harten der kinderen te winnen. En dit was
niet bizonder moeilijk. De Toradja's
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houden veel van hunne kinderen, maar hebben toch niet den rechten slag om hen
bezig te houden. Daarbij zijn zij in hooge mate toegeeflijk, wat weder ten gevolge
heeft dat de kinderen geen respect voor de ouders hebben. Ten gevolge daarvan doen
en laten de kinderen wat zij willen, wennen zich vroeg aan leegloopen en soezen, en
weten zich zelf geen bezigheid te geven. Als nu iemand zich met hen bemoeit en hen
geregeld bezig houdt, wennen de kinderen al spoedig aan zijne leiding; en daar de
Minahassers genoeg boven de Toradja's staan om door dezen als hunne meerderen
te worden erkend, zoo hadden de Minahassische onderwijzers niet al te veel moeite
met de kinderen en brachten het al spoedig verder in het zich door hen laten
gehoorzamen dan de ouders.
In de school hadden wij ook een prachtige gelegenheid om den aard van het
Toradja-volk te leeren kennen. Bij volken zooals de Toradja's is het verschil tusschen
de kinderen en de volwassenen minder groot dan bij natiën die op onzen trap van
ontwikkeling staan. Dit komt niet alleen doordat de volwassenen zoo weinig meer
ontwikkeld zijn dan de kinderen, maar ook doordat de kinderen in Toradja'sche
wereldwijsheid verder zijn dan b.v. onze kinderen in Hollandsche ondervinding. Ten
gevolge van de communistische inrichting der Toradja'sche maatschappij wonen in
ieder huis een aantal familiën samen. Niet alleen is de voorgalerij, of bij sommige
stammen de binnengalerij gemeenschappelijk, maar ook het particuliere gedeelte is
niet in voor anderer oogen afgesloten gedeelten gescheiden. Men kan gemakkelijk
zien wat er bij elke familie gebeurt en het nog gemakkelijker hooren; alleen de
getrouwde paren hebben soms een afgesloten slaaphokje; de huwbare meisjes ook,
maar overigens is men voornamelijk bij het eten op dat deel van den vloer dat gelegen
is bij den haard waarop het gezin kookt; op andere tijden houdt men zich op waar
men wil. Iedereen ziet en hoort dus alles wat er gedaan en besproken wordt en de
kinderen krijgen daardoor reeds vroeg eene wijsheid en eene eigenaardige, in onze
oogen onkinderlijke manier van optreden, die hen dichter bij de
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volwassenen doet staan dan ten onzent de kinderen. De kinderen kennen de geheele
dorpskroniek, weten wie er met elkaar ruzie hebben, wie er kwaad spreekt van anderen
en wie anderen heeft bedrogen, wie er geacht is en over wien men ongunstig denkt.
Daardoor wennen zij zich vroeg de openbare meening na te praten, eene eigenschap
die hun heele leven hun bijblijft.
Het leeren kennen der kinderen is dus een belangrijk hulpmiddel voor het verstaan
van het volkskarakter. Van den tijd af dat onze scholen op gang zijn geraakt, kunnen
wij zeggen dat onze invloed gevestigd is geworden. De kinderen hechtten zich aan
de Minahassische onderwijzers en aan ons, zij spraken over ons, wij werden personen
die golden in hun leven en zij maakten, om het maar zoo eens te zeggen, stemming
voor ons. Zij dorsten spoedig vroolijk en vertrouwelijk met ons zijn, ontvingen ons
met gejuich zoo dikwijls wij het dorp en de school bezochten en, wat niet kon
uitblijven, de ouders werden er gevoelig voor, dat wij met de kinderen zoo
vertrouwelijk waren.
Het onderwijs bepaalde zich in den aanvang tot lezen en schrijven en de Bijbelsche
geschiedenis. Maar spoedig kon er reeds begonnen worden met zingen, wat de
Toradja's gaarne doen. Hun toonladder is een andere dan de onze, toch leeren zij de
onze gemakkelijk. En een bewijs dat het zingen populair is, is wel dit, dat het ook
buiten den schooltijd veel wordt gedaan.
Ook rekenen is spoedig op het leerplan gekomen. Het blijft natuurlijk nog bij de
4 hoofdbewerkingen, maar wij kunnen al terstond zeggen, dat de Toradja's in het
algemeen geen groote wiskundigen zullen worden. Hun aanleg ligt meer op het
gebied van letterkunde en poëzie. Het zingen moet daarbij worden genomen, want
de zang heeft zich bij hen nog niet van het reciet losgemaakt; de ziel van hunne
muziek is nog altijd het rhythme. En ook wanneer de Toradja gestileerd spreekt, is
het duidelijk dat hij voor het evenwicht zijner zinnen zorg draagt en zelfs een zeker
effect weet te bejagen, door bij wijze van refrein telkens in een korten zin het
gesprokene samen te vatten.
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Ook op onze Evangelie-prediking heeft het stichten der scholen goeden invloed
geoefend. Sedert er in de verschillende dorpen huizen verrezen waarin een
Minahassisch onderwijzersgezin woonde, kon de Zendeling, die iedere maand eene
rondreis deed over al de posten waar onderwijzers waren gevestigd, de menschen
ontvangen in een huis, waarin hij althans de baas was. In een Toradja'sch huis met
zijne talrijke bewoners, waar meestal niemand een bepaald gezag als heer des huizes
uitoefent, is het zeer moeilijk een aandachtig gehoor om zich te verzamelen en vooral
de noodige stilte en eerbied te krijgen. In het huis van den onderwijzer voelde men
zich gast en begreep men een zeker decorum in acht te moeten nemen. En dit was
vooral gewichtig voor datgene, waarom het ons bij onze toespraak steeds te doen is,
n.l. om wederwoord van de hoorders uit te lokken. Het spreken moet uit het hoofd
gaan, anders luistert men niet. Het komt er dus op aan om de hoorders zóó te treffen,
dat er opmerkingen komen. In den eersten tijd betroffen die veelal de taal of den stijl
en dan was de beurt aan ons om oplettend toehoorder te zijn. Dan werden alle
aanmerkingen opgeteekend en wanneer dan, met opzet, in het volgende dorp dezelfde
toespraak werd gehouden, dan werden al die opmerkingen gebruikt en doorgaans
hadden wij dan ook de voldoening beter begrepen te worden.
Eerst later, toen er niet zooveel meer aan taal en stijl te verbeteren viel, kwamen
de opmerkingen over den inhoud. Daarbij werden ons soms treffende beelden aan
de hand gedaan.
Ten slotte nog een enkel woord over de medische hulp die wij aan de bevolking
verleenen. De Indische Regeering voorziet ons van geneesmiddelen en wij voorzien
weder de Minahassische onderwijzers. Van allerlei kanten krijgen wij patiënten,
zoodat dit deel van den arbeid ons soms veel tijd neemt. Maar toch zijn wij daarmede
nog lang niet waar wij komen moeten. Met inwendige ziekten komt men nog niet
tot ons, die laat men nog behandelen door de priesteressen. De reden daarvan is niet
ver te zoeken.
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Daar ik in onze volgende bijeenkomst van zelf uitvoerig over dit onderdeel van onzen
arbeid heb te spreken, wil ik daarop thans liever niet vooruitloopen.

II.
Ik heb u in onze eerste samenkomst onze houding tegenover het Toradja-volk
geschetst, zooals die is geweest in de eerste 6 of 7 jaren van ons wonen en werken
onder hen. Ik heb u laten zien hoe wij stonden tegenover een volk dat ons in alle
opzichten de baas was. Waar wij hen door ons woord moesten winnen, waren zij
onze meerderen in het spreken; waar wij op hen indruk moesten maken door onze
kennis, daar waren wij juist de onwetenden op het gebied waarop zij tehuis waren;
waar wij door onze houding en ons optreden eerbied moesten wekken, daar stond
ons onbekendheid met zeden en gewoonten en ongeoefendheid van beweging op het
zware terrein in den weg en hadden wij meer kans ons belachelijk te maken dan
waardig op te treden.
Hoe meer wij groeiden in kennis van taal en zeden, hoe beter wij geoefend werden
in het aannemen en bewaren van de juiste houding tegenover een volk dat zulk een
scherp oog heeft voor het opmerken van wat afwijkt van zijne eigene wijze van doen,
hoe meer indruk wij op de bevolking maakten. Wij leerden elkaar wederzijds kennen
en dus waardeeren, er ontstond ook aan hunne zijde belangstelling in ons, in één
woord de omgang begon merkbare gevolgen te krijgen. Het is hierover dat ik u thans
wensch te spreken. Ik heb u dus in het kort thans te schetsen: hoe wij de gelijken der
Toradja's zijn geworden, waar ik u den vorigen keer heb laten zien hoe wij hunne
minderen waren.
Een deel onzer werkzaamheid waarin wij terstond meenden de meerderen te zullen
wezen, was de geneeskundige praktijk. Gewoonlijk verwacht men zeer veel daarvan;
het is eene algemeen verbreide meening, dat de
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Inlanders zéér dankbaar zullen zijn voor de hulp hun door Zendelingen of
Zendeling-artsen bewezen. Die dankbaarheid zal hen vatbaar maken het Evangelie
aan te nemen en zoo is in veler oogen de Medische Zending de ware. En mochten al
de Inlanders er geen christenen door worden, zij worden er in ieder geval gezonde
menschen door en dit lijkt velen al een resultaat waarmede men volkomen tevreden
kan zijn. Zoo kan echter de Zending niet spreken; niet om een eenmaal ingenomen
standpunt te verdedigen of te behouden, maar omdat de geheele Zending er mee valt,
wanneer zij haar beginsel opgeeft. En dat is niet om den Inlander op de eene of de
andere wijze te beweldadigen, maar het is om hem te winnen. Met minder kan de
Zending niet te vreden zijn. Weldaden om zich heen strooien is een oppervlakkig
werk, dat een zekeren uiterlijken glans heeft, dat getuigt van goedhartigheid en
welwillendheid, maar niet van diepe overtuiging, niet van machtige liefde, niet van
overgave en toewijding. In de Zending beproeft de Christenheid wat zij vermag om
zich te doen verstaan aan degenen die op bijna elk gebied hare antipoden zijn. Dit
wordt lang niet door enkel weldoen bereikt. De groote vraag voor den Zendeling is
of de Inlanders hem begrijpen en hetzij hij hen nu medisch behandelt, hetzij hij hun
het Evangelie verkondigt, hetzij hij hunne kinderen onderwijst, de vraag is altijd:
begrijpt men mij en ben ik op den goeden weg om mij te doen begrijpen?
Het spreekt van zelf, mijne H., dat hier juist zooveel gevaar ligt voor de
meesterachtigheid waarover ik den vorigen keer sprak. Het vanzelf innemen van de
heerschersplaats, alsof die aan ons toekomt, verblindt ons voorgoed de oogen voor
de waarheid dat wij die plaats hebben te veroveren. Het is daarom dat ik u de Zending
op Midden-Celebes ook geheel voorstel als een strijd, waarin wij aanvankelijk de
minderen der Inlanders waren, daarna hunne gelijken zijn geworden, om ten slotte
hunne meerderen te zijn.
Om nu tot onze medische praktijk terug te keeren, ook
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hierin werden wij door de Inlanders getaxeerd. Men kwam tot ons met uitwendige
ziekten: wonden, zeere oogen, abcessen, kneuzingen, enz. maar met inwendige
ziekten niet. De reden daarvan was dat men onze geneeswijze daarvoor niet de ware
vond. De Toradja schrijft nl. eene ziekte welker aard hem niet duidelijk is, doordat
hij dien zelf uiterlijk aan het lichaam waarneemt, toe aan het ontbreken van zielestof.
Het geheele lichaam van den mensch is voor den Toradja één klomp zielestof; alles
wat van dat lichaam komt: haren, schilfers, tranen, zweet, nagels, excrementen, bloed
en andere lichaamsvochten, tanden, speeksel, ja wat niet al, het is zielestofhoudend
en zielestofmededeelend. Daarom kan dit alles van den eenen mensch dienen tot
genezing van den anderen. Maar het meest afdoende is, zelf zielestof te gaan halen
bij den Schepper van Hemel en Aarde. Dit geschiedt door eene priesteres, die, bij
den zieke gezeten, na de noodige voorbereidingen hare ziel laat opklimmen tot boven
lucht en wolken, waar de Schepper woont en waar zij een verzoek om zuivere zielestof
voor den kranke tot hem kan richten, aan welk verzoek steeds wordt voldaan, zoodat
de priesteres, terugkeerende van haren tocht naar hooger sferen, de verlangde zielestof
medebrengt in een zak, welken zij opent boven de kruin van den zieke, om hem
daarop uit te schudden en den inhoud over te storten in zijn lichaam.
Van dat alles zagen ons de Toradja's niets doen. Onze geneesmiddelen kwamen
uit flesschen of potjes, maar niet van eenig levend lichaam; onze behandeling van
inwendige ziekten leek hun geheel en al onredelijk, omdat zij niet voortvloeide uit
de diagnose die bij hen voor de eenig ware geldt: gebrek aan zielestof. En zoo zagen
wij gebeuren, wat wij voor dit tweede stadium van onze werkzaamheid als
karakteristiek kunnen aannemen: men liet ons op elk terrein toe aan de buitenzijde
en weerde ons van de binnenzijde. Men beschouwde ons als in staat uitwendige
letselen aan het lichaam te herstellen, maar voor de genezing van inwendige kwalen
sprak het vanzelf dat wij de ware methode niet kenden. En zoodra dat ons duidelijk
werd, bleek het
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ons vanzelf, dat nu ons optreden aldus moest zijn: ons met ijver toeleggen op hetgeen
men door ons wilde laten doen, om op die wijze onze personen, onze zedelijke
motieven aan de Inlanders duidelijk te maken.
Al was de geneeskundige praktijk beperkt tot de uitwendige letselen, ze was toch
zeer druk. Verwondingen van allerlei aard komen veel voor bij de Toradja's, die niet
door kleederen beschermd zijn en door de groote bosschen van hun land zwerven
om boschproducten machtig te worden,- of bij het ontginnen van boschgrond voor
den landbouw talrijke kansen hebben zich. te wonden. Daarenboven worden vaak
door verwaarloozing, vervuiling en verkeerde behandeling onbeduidende kwetsuren
tot gevaarlijke wonden. Doch in het algemeen konden wij aan de eischen die ons op
geneeskundig gebied werden gesteld wel voldoen; in 't kort wij hadden succes. Maar
het hielp ons zeer weinig, omdat het de uitwendige ziekten raakte. De inwendige
ziekten bleef men genezen op de wijze die ik u heb medegedeeld en die, om het eens
in onze taal uit te drukken, worden genezen op het gebed. En juist hier wilden wij
heen. Wij wilden de Toradja's leeren zich tot God te begeven in ziekte en wij wilden
daarbij hunne leidslieden zijn, niet zooals de priesteressen, die de plechtigheid voor
hen verrichten, maar wij wilden hun den geestelijken troost leeren kennen van het
zich verheffen tot God, opdat het niet van eenig medisch succes zou afhangen of wij
konden vertrouwd worden of niet.
Onze prediking begon zich dus nu tegen het Heidendom zelf te richten, daar men
ons om zoo te zeggen in het voorportaal had toegelaten, zonder ons toegang te gunnen
tot het binnenste van het gebouw. Maar dit deed ons juist te beter verstaan, dat wij
niet met enkel weldoenerij ons konden tevreden stellen. Een aantal gevallen maakten
ons dit telkens duidelijk. Wij hadden er ons dikwijls over verwonderd, dat de Toradja's
zoo bizonder ongevoelig waren voor geschenken. Zij vroegen ons in het begin om
alles wat zij bij ons zagen; dit is eene vrijheid die hun adat hun geeft tegenover hunne
familie en
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de beperking, welke diezelfde adat hun oplegt tegenover niet-familieleden, lieten zij
tegenover ons niet gelden. En juist omdat zij vroegen, waren zij niet dankbaar voor
het ontvangene. Immers de Toradja geeft ook aan zijne familie alles waarom hem
wordt gevraagd, daar hij er op rekent ook op zijne beurt te zullen krijgen wat hij
vraagt. Dat wij nu niet aan de menschen om allerlei vroegen, daarom bekommerden
zij zich niet, dat moesten wij zelf weten.
Maar zoodra zij konden zien dat wij ons geestelijke inspanning getroostten, toonden
zij ons wel degelijk dankbaarheid. Het is nogal een gewone opmerking van
Europeanen, dat de Inlandsche talen niet eens een woord voor ons ‘dank-u’ bezitten.
De bekende uitdrukking in het Maleisch is ongetwijfeld alleen door Europeeschen
invloed in tamelijk druk gebruik gekomen, maar in andere talen hoort men daarvan
zoo geen equivalent. Toch mag men uit het ontbreken van een korten gemakkelijken
term als ons ‘dank-u’, waarmee men juist daarom dan ook zoo gul kan zijn, niet
besluiten tot het ontbreken van een term om zijn dank mede uit te spreken. De Toradja
uit zijne dankbaarheid aldus: als ge mij geen gambir hadt gegeven, zou ik niet zoo
smakelijk hebben gepruimd; als ge mij niet hadt overgezet, zou ik de rivier niet
overgekomen zijn; als je mijn kind geen rijst had gegeven, zou het verhongerd zijn,
enz.
En deze uitdrukkingen van dank hoort men b.v. van den Toradja die ziet, dat men
zich geestelijke inspanning te zijnen behoeve heeft getroost. Ik herinner mij dat eene
vrouw, wie haar hoofddoek was ontstolen door een man van den roofzuchtigen stam
Napoe, met haar man bij mij boven kwam, toen zij den man die hem moest gestolen
hebben op mijne voorgalerij zag zitten. De man trachtte den dief te bewegen het
gestolene terug te geven, maar deze ontkende den hoofddoek te hebben. Toen ik mij
met de zaak bemoeide, wat men eerst volstrekt niet wilde, bracht ik den dief tot
bekentenis en teruggave van het gestolene. Toen kwam de vrouw plotseling op mij
toe en zeide: Indien gij dezen dief niet voor mij hadt toege-
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sproken, zou ik mijn hoofddoek niet hebben teruggekregen. En nog dagen daarna
moest ik aan de bezoekers vertellen hoe zich het geval had toegedragen. Had ik de
zaak laten loopen en de vrouw een nieuwen hoofddoek gegeven, dan zou zij dien
evenzeer met een onbewogen hart hebben aangenomen, als alle andere Toradja's in
hetzelfde geval zouden gedaan hebben. Immers, uit zijn overvloed geven beteekent
niets, maar aan iemand die geen familie is recht verschaffen, zonder dat men daarvan
eenig voordeel heeft, dat wekt dankbaarheid.
Niet alleen bij de ziekenbehandeling, maar ook overal elders waar men dieper
doortast, stoot men bij de Indonesische volken op den godsdienst. Wij Europeanen
zijn zoo gewoon godsdienst te beschouwen als iets dat men kan hebben of ook niet
hebben, dat wij meenen Indonesische volken te kunnen besturen, ja zelfs te kunnen
opvoeden, zonder rekening te houden met hun godsdienst. Daardoor ontgaat ons van
veel dat wij ontmoeten de beteekenis; veel wordt toegeschreven aan het domme
conservatisme van den Inlander, wat inderdaad in zijn godsdienst en daarmede in
zijne wereldbeschouwing is geworteld, zoodat hij maar niet zoo een stukje daarvan
kan opgeven, want zij is een welsluitend geheel. Hetzelfde dat den Toradja er toe
bracht om ons wel zijne uitwendige lichaamsletsels te laten behandelen, maar ons
af te houden van zijne inwendige kwalen, heeft hem er toe gebracht ons evenzeer te
houden buiten zijn landbouw, zijne rechtspraak, zijne heksenprocessen, zijne
godsoordeelen, de slavernij en het koppensnellen, om nu maar eens niet meer te
noemen.
En met dit alles kwamen wij in aanraking, hoe dieper wij doordrongen in het
volksleven. Om maar eens met den landbouw te beginnen, een gesprek met de
Toradja's hierover was gemakkelijk genoeg, want niets ligt hun zoo na aan het hart
als het welslagen der rijst. Gaarne ontving men ons in de rijstvelden en menigmaal
werd ook tot ons de vraag gericht, wat volgens ons de beste wijze van het land
bebouwen was. Nu is er op den landbouw der Toradja's veel aan te merken; hij
geschiedt
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geheel op droge velden, die van den regen afhankelijk zijn. Van eenige bewerking
van den grond is geen spoor; men rooit het bosch, ruimt de gevelde stammen op door
ze te verbranden, omheint den akker, bouwt er een klein woonhuis in en stort de
zaairijst in pootgaten, waardoor zij ongetwijfeld veel vaster in de aarde wortelt, dan
wanneer zij gezaaid wordt. Dit is noodig, omdat men meestal op berghellingen tuint.
Nu wordt de landbouw geheel en al beoefend in gemeenschap met de gestorvene
Voorouders en daarom is er van den grooten akker een klein gedeelte afgescheiden,
dat ook de godenakker heet en waaraan alle landbouw-ceremoniën zorgvuldig worden
verricht. Dit alles brengt zegen aan den ganschen akker en de opbrengst van dit
goden-tuintje wordt ook in de rijstschuur met afzonderlijke ceremoniën behandeld,
waarvan de zegen weder ten goede komt aan den ganschen voorraad die in de schuur
is opgestapeld.
Lang hebben wij er over gedacht, hoe wij de lieden toch konden toegankelijk
maken voor eene meer rationeele wijze van hun land bebouwen. Ten slotte wilden
wij de macht van het voorbeeld beproeven en spoorden onze Minahassische
onderwijzers aan rijstvelden aan te leggen midden tusschen de akkers der bewoners
van het dorp waar zij geplaatst waren. Dezen deden dit gaarne, daar zij reeds populair
genoeg waren bij de bevolking, om te kunnen hopen op voldoenden steun van de
dorpelingen. En daaraan ontbrak het dan ook niet. En nu kwam de toepassing: de
onderwijzer spoorde de bevolking aan nu ook zijn voorbeeld te volgen. En wat deden
de Toradja's? Zij legden eenvoudig een kleineren akker aan naast den grooteren in
welken laatste zij op de oude wijze bleven voortgaan. Dit was dus weder een
uitwendig toegeven, aan ons, om het inwendige voor zich zelf en voor hunne
Voorouders te sparen.
Het is trouwens geen wonder, dat ons de toegang tot dat bolwerk van het
Toradja'sche heidendom werd moeilijk gemaakt. Wij konden, met onze weinige
krachten, die nog werden verminderd door de tijd- en krachtroovende reizen
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die wij, steeds te voet, moesten maken om onzen invloed een weinig uit te breiden,
maar een klein gedeelte van de Possos'sche Toradja-stammen bewerken. Maar juist
de talrijke stammen, die ons niet of slechts zeer oppervlakkig kenden, voerden eene
gemakkelijke oppositie tegen ons bij hen die reeds onder onzen invloed stonden. Al
zijn de verschillende stammen anders zeer weinig eensgezind, in vrees voor den
invloed der Zending waren zij van dezelfde gezindheid.
Zoo werden wij ook hier met het uitwendige afgescheept, waar men voelde dat
wij het inwendige begeerden. In alles bemerkten wij dat wij niet met de enkele
individuen onder de Toradja's, maar met de geheele Toradja'sche maatschappij te
doen hadden. Telkens wanneer wij met hoofden of minderen spraken over het
Christendom, wees men ons er op, dat zoo iets den geheelen stam aanging en dat
niemand op zijn eigen gezag eene besliste houding vóór het Christendom kon
aannemen. Hierin, zoowel als in alle andere zaken, die niet uitsluitend van individueel
belang zijn, is een individu onder volken als de Toradja's meer representatief dan
onder volken van Europeesche beschaving. Men hoort zoo vaak Europeanen zeggen:
‘Ach, die Inlanders zijn allen gelijk, kent men er één, dan kent men ze allen.’ Maar,
goed beschouwd, is de zaak omgekeerd. Men moet het stam-complex, men moet de
groep kennen waartoe het individu behoort en dan kan men in den enkeling de groep
geïndividualiseerd vinden. Bij den landbouw werd het ons al bizonder duidelijk.
Een andere zaak voor welke wij kwamen te staan was de rechtspraak. Bemoeiing
hiermede te zoeken lag niet op onzen weg; niet omdat wij die rechtspraak
onverbeterlijk achtten, maar omdat wij gevoelden dat wij ons vooral daarin niet
mochten opdringen. Dit zou geheel verkeerd hebben gewerkt, want de Toradja kiest
zijn eigen rechter en hij laat zich dit recht niet ontnemen.
Dat geldt n.l. voor de privaatrechterlijke aangelegenheden. Voor alle zaken van
publiek recht komt de gemeenschap op. De geheele stam staat in voor hetgeen één
zijner leden tegen het publieke recht heeft misdreven. Men
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kan een geheel dorp, ja een geheelen stam beboeten voor het misdrijf van één zijner
leden. In zulk een geval maken van de zijde van elken stam, de hoofden, die daarvoor
het meest worden geschikt geacht, de zaak uit en daarbij komt ieder voor de rechten
of liever voor de voordeelen van zijn stam op. Het is te begrijpen dat men alleen aan
een stamlid of een familielid opdraagt de zaken van stam- of familielid te behartigen.
In privaatzaken vertrouwt men zijne belangen toe aan een invloedrijk, welbespraakt
en moedig hoofd, die als advocaat en tevens als medesprekend rechter optreedt. Hij
verweert zich zooveel mogelijk tegen de eischen van den klager en verklaart hij die
ten slotte voor aannemelijk, dan is hij voor de uitvoering ook verantwoordelijk. Nu
spreekt het vanzelf dat de advocaat bij zulk eene gelegenheid meer eer dan voordeel
behaalt. En hoewel hij voor de eer gaarne wat over heeft, zoo is het hem toch ook
steeds eene zorg, hoe hij er met de minste schade afkomt. En bij zulke gelegenheden
nam men dan wel de toevlucht tot ons en deelde ons de geheele zaak mede, om onze
belangstelling op te wekken. Gelukte dit, dan vroeg men onze meening en was zeer
benieuwd die te hooren. Ten slotte kwam dan de aap uit de mouw en vroeg men ons
aan de opgelegde boete mede te betalen. Dan bleek het dus dat de zaak al was
uitgemaakt; men deed met ons alsof wij leden van den stam waren aan wie men zijn
nood klaagde, wier meening men vroeg en bij wie men bescherming zocht, maar ons
optreden bleef hiertoe beperkt, dat wij mochten helpen de boete te betalen. Dus
alweder: in het uitwendige toegelaten, uit het inwendige buitengesloten.
Behalve boeten kennen de Toradja's nog de doodstraf. Andere straffen zijn er niet:
slavernij of pandelingschap, verbanning of gevangenschap zijn als straffen onbekend.
De doodstraf wordt slechts in een enkel geval toegepast, n.l. bij hekserij. De Toradja's
gelooven dat er menschen zijn wier binnenste zich moet voeden met het bloed en de
ingewanden, vooral de lever, van hunne medemenschen. Eenigszins zonderling er
uitziende menschen, vooral oude
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vrouwen en onder dezen weder meestal slavinnen, eenzelvige en in zich zelf gekeerde
lieden, die voor den levendigen, gezelligen Toradja iets onbegrijpelijks hebben,
worden al spoedig er van verdacht zulk een binnenste te hebben; en als er nu een of
meer sterfgevallen plaats hebben in een dorp van menschen, aan wie men nog een
lang leven had toegekend, dan wordt er spoedig iemand aangewezen die men door
zijne of hare hekserij aan die sterfgevallen schuldig acht. Zoo iemand wordt dan
aangeklaagd en moet, geheel tegen de anders ook onder de Toradja's geldende wet,
dat het bewijs rust op den klager, zijne of hare onschuld bewijzen. Dit geschiedt door
een godsoordeel. Het doel van een godsoordeel is, eene zaak door de goden te laten
uitmaken. Laat men dit geschieden, doordat elk der partijen iemand aanwijst die voor
hen eene lans in den grond zal steken, waarbij hij die het diepst steekt de zaak voor
zijne partij heeft gewonnen, dan wordt vooraf, met met een klein offer de Aarde
aangeroepen, om de zaak te beslechten. Duikt men om het langst, dan zijn het de
watergoden die de zaak uitmaken. Maar het allermeest laat men den beklaagde een
vinger in de kokende hars steken; vertoont die vinger na eenigen tijd blâren of wonden,
dan is het bewijs der schuld geleverd. Gij begrijpt dat maar zelden iemand aan dit
godsoordeel ontkomt en het is zeker ook wel daarom zooveel meer gebruikelijk dan
de andere, bij welke de kans te worden vrijgesproken gelijk staat met die veroordeeld
te worden. Men wil degenen die van hekserij worden verdacht met alle geweld ter
dood veroordeeld hebben en geeft hun dus niet de kans daaraan te ontkomen.
Geschiedt het een enkelen keer toch, dat iemand door dit godsgericht als onschuldig
wordt aangewezen, dan vervallen zijne aanklagers in eene boete.
Het doodvonnis wordt niet door den stam voltrokken. Men wil zijne eigene familie
niet dooden en noodigt daarom een anderen stam uit het vonnis te komen voltrekken.
Het is niet moeilijk voor zoo iets liefhebbers te vinden. Vooreerst waren er altijd
zwervende benden van

Onze Eeuw. Jaargang 8

396
den stam Napoe in de buurt, die steeds bereid waren een doodvonnis te voltrekken,
omdat daarop als belooning voor hen stond den schedel van het slachtoffer te mogen
medenemen. Daarmede kwamen zij dan in hun land terug en vierden een feest om
den schedel in een hunner godshuizen te brengen, te wijden en op te hangen. Zoozeer
was het medebrengen gewenscht van een schedel, d.w.z. van een stuk
menschenlichaam en dus van een stuk levenskracht, waardoor genezing aan de zieken,
lang leven en gezondheid aan de gezonden werd gebracht en die tevens een bewijs
was van de dapperheid dergenen die den schedel medebrachten, dat het voor elken
rondreizenden troep Napoeërs schande was naar hun land terug te keeren, zonder
althans één schedel mede te brengen.
Doordat het slachtoffer niet tot de familie behoorde, behoefde men het niet te
sparen. En voor elk der deelnemers was het zaak door althans één houw op het
lichaam van den veroordeelde te geven, deel te hebben aan de terechtstelling. Het
gevolg was, dat de executie neerkwam op een langzaam doodmartelen, wel niet uit
wreedheid uitgevoerd, doch ook niet uit barmhartigheid nagelaten. En dat deze
terechtstellingen demoraliseerend werken moesten, kan wel vooral hieruit blijken,
dat men met opzet jonge knapen daaraan liet deelnemen, om hun den natuurlijken
tegenzin tegen bloedvergieten te doen overwinnen en hen zoodoende dapper te maken.
Het spreekt wel vanzelf, dat wij tegen zulke wanbedrijven optraden. Wij
waarschuwden de lieden voor het laten uitmaken van iemands schuld of onschuld
door een godsgericht en vroegen aan de verstandigste hoofden of zij werkelijk
meenden dat zulk een gericht altijd den schuldige aanwees. Het antwoord was: Neen,
er zijn zeker dikwijls onschuldigen door veroordeeld, maar de verantwoordelijkheid
daarvoor rust op de Voorouders, die het alzoo hebben gewild. En het doel is dat de
zaak beslist worde, op welke wijze dan ook, dat zij uit zij. En dan: als uwe eigene
stamgenooten zijn gestorven, zult gij dan uwe liefde tot hen niet toonen, door hen te
dooden die hunnen dood
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hebben veroorzaakt? Als ge dat niet doet, hebt ge uwe verwanten niet lief.
Dikwijls hebben wij aangeboden zulk een slachtoffer te lossen, of het bij ons in
huis te nemen en te zorgen dat het niet onder de menschen kwam: het was alles
tevergeefsch. Men drukte zijne verbazing uit, dat wij zulke menschen in het leven
wilden laten en zeide ten slotte: U doen zij geen kwaad, alles is bang voor u, gij hebt
macht en behoeft niets te vreezen, maar als zij u en uwe familie eens deden wat zij
ons aandoen, dan zoudt gij hen evengoed dooden als wij dat nu doen. Het was al
weder hetzelfde: gijlieden staat buiten onze familie: zoodra het een familiebelang of
stam-belang raakt gaan onze wegen uiteen, want de raad dien gij ons geeft, moet
uitloopen op verwoesting van ons familie-leven.
Dezelfde tegenwerpingen werden ons gemaakt als wij wilden optreden tegen het
koppensnellen. De oorsprong daarvan is hoogst waarschijnlijk: wraak voor den
overledene, stilling van diens ontevredenheid over het lot dat hij moet ondergaan en
bezwering van de vrees die men koestert, dat een der stamgenooten door den
overledene zal worden gehaald, opdat hij ten minste niet alleen sterve. Tevens brengt
men, door schedels van vijanden tehuis te brengen, aan zijn eigen stam lang leven
en gezondheid en herstel aan de zieken. Als dit alles maar kan geschieden zonder
schade aan eigen familie, wat zal men er zich dan van aantrekken dat het met het
verlies van menschenlevens uit andere stammen gepaard gaat? En wie zich tegen het
koppensnellen verklaart, die is, goed beschouwd, een tegenstander van het heil der
familie.
En ten slotte nog een woord over de slavernij. Onder de Toradja's is deze instelling
zeer verbreid; men beschouwt ze als behoorende tot de wereldorde; de eerste bewoner
der aarde, de uit den hemel nedergedaalde Lasaeo, had een slaaf bij zich; van Lasaeo
stammen de vrijen af, van diens slaaf de slaven. In waarheid waren de slaven voor
het overgroote deel krijgsgevangenen en hunne afstammelingen. Pandelingschap of
slavernij om schulden kwam nagenoeg
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niet voor. Een enkele maal ook kocht men slaven van andere stammen.
De slavernij was niet hard. Het werk was niet veel, de meeste slaven mochten op
zich zelf wonen en voor hun eigen onderhoud zorgen; alleen hadden zij hunne heeren
ten dienste te staan als dezen hen lieten roepen. Maar zij stonden er steeds aan bloot,
te worden verkocht. En al gebeurde dit nu niet maar zonder reden, omdat een
eigenlijke slavenhandel niet bestond, als men een slaaf afstond was het ook bijna
altijd aan de zwervende bergstammen, die steeds slaven noodig hadden voor hunne
talrijke menschenoffers of om niet met leege handen van hunne zwerftochten tehuis
te komen. Een enkelen keer konden ook de Mohammedaansche kustbewoners slaven
van de Toradja's machtig worden. Dezen werden menigmaal naar de W.-kust van
Celebes gebracht en waarschijnlijk van daar naar Borneo.
Toch was de slavernij een ernstig nadeel. Het duidelijkst was dit te zien aan het
verschil in oeconomischen toestand bij de stammen die talrijke slaven hielden en die
welke er maar weinig hadden. Bij de eersten was de arbeid in minachting; de vrijen
spanden zich weinig in en de slaven volgden hun voorbeeld. De heeren, die weinig
werkten, konden van hunne slaven ook maar weinig gedaan krijgen, want deze
laatsten dachten: mijn heer moet mij toch voeden, want lijd ik gebrek, dan is dit tot
zijne schade. Slavinnen besteedden weinig zorg aan hare kinderen, doodden die soms
vóór of kort na de geboorte of legden hare zuigelingen te vondeling, omdat zij niet
de moeite van het opvoeden wilden hebben; immers als de kinderen groot werden,
nam de heer ze in huis en maakte ze tot zijne bedienden. Al wat men meer dan men
zelf noodig had aanplantte zou toch maar voor den heer zijn; waarom zou men zich
vermoeien?
En zoo hadden de slavenhoudende stammen altijd gebrek aan voedsel, waren
steeds achter met den landbouw, namen af in getal en gingen in geen enkel opzicht
vooruit. En de stammen die geen slaven hadden, bij wie men geen onderscheid zag
tusschen slaaf en vrije, bij wie vrije en
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slaaf even hard werkten, hadden altijd voldoende voedsel, meestal zelfs overvloed,
namen toe in getalsterkte en konden zich door onvoordeelige jaren heen helpen. Toch
begrepen zij deze voordeelen van hun oeconomischen toestand zoo weinig, dat zij
er steeds op uit waren het kleine getal hunner slaven te vermeerderen, de stammen
die veel slaven hadden benijdden en hen voor voorname lieden aanzagen.
Wij stonden dus voor een berg van moeilijkheden. De slavernij werd als een groot
voordeel beschouwd, de heksenprocessen als eene bescherming der familie, het
koppensnellen als eene handeling van piëteit tegenover de overledenen en een
aanbrenger van krachtige heilmiddelen voor de familie; de godsoordeelen als een
onfeilbaar redmiddel om geen enkele zaak onbeslist te laten; in zake landbouw en
ziekenbehandeling liet men ons tot de uitwendige zijde toe, maar hield de inwendige
zorgvuldig voor zich. En dat was nergens onderlinge afspraak of gevolg van
organisatie en overleg, het was spontaan bewustzijn van het gansche volk, het was
de intuïtie van menschen die gevoelden dat het op hun innerlijk leven was gemunt,
dat zij zich moesten verdedigen, wilden zij blijven die zij waren.
Hoe moest nu onze houding hiertegenover zijn? De Toradja's, die aanvankelijk
geen rekening met ons hielden, begonnen ontzag voor ons te krijgen. Wij namen toe
in kennis van de taal door dagelijksche oefening in het spreken, van de letterkunde
door een nauwgezet en ijverig onderzoek daarnaar, in kennis van het land door talrijke
kleine en eenige groote reizen, in invloed op het volk door kennis van zijn karakter,
zijne zeden en zijn oeconomischen toestand. De Toradja's en wij wonnen in
wederzijdsch respect voor elkaar, dat intusschen aan weerszijden niet van denzelfden
aard was. Bij ons kwam het eenvoudig voort uit vermeerderde kennis en dieper
inzicht in de motieven welke achter hunne daden lagen. Zonder dat wij die nu juist
altijd zoozeer konden bewonderen, zoo bracht toch dit begrijpen, dit peilen van hunne
gedachten, dit onderzoeken naar hunne motieven bij ons te weeg, dat wij
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niet meer, zooals in het begin, zij het tegen wil en dank, toeschouwers waren bij
hetgeen wij om ons heen zagen gebeuren. Wij hadden er mee te maken, juist het
doorzien van de motieven stelde ons in staat er strijd mede te voeren. Zoolang wij
de verschijnselen bestreden voelden de Toradja's niet veel van ons te duchten te
hebben en antwoordden zij lachend: zoo doen wij, zoo doet men, zoo hebben onze
voorouders gedaan en zoo zullen onze nakomelingen doen. Doch toen wij hun konden
aantoonen, dat wij zeer wel doorzagen waarom zij ons niet aan hunne inwendige
ziekten wilden laten komen, en ook niet aan hunnen landbouw, of hunne rechtspraak,
waarom zij tegenover ons vasthielden aan hunne heksenprocessen en godsgerichten,
aan koppensnellen en slavernij, toen kwam er een besef in hen van zich zelf te hebben
verraden, van reeds te zijn doorzien en bloot te staan aan aanvallen die zij niet meer
konden afweren. Vandaar dat het respect dat zij voor ons begonnen te krijgen,
gemengd was met vrees. Men begon ons te ontdekken. Indien ik zou zeggen: men
begon ons te begrijpen, zou ik te veel zeggen. De Toradja's zullen ons nooit begrijpen
eer zij Christenen zijn en dat zijn zij nog niet. Maar het zal u niet moeilijk vallen in
te zien, dat een volk als de Toradja's terstond bang moet zijn overheerscht te worden.
Als het niet meer aangaat zich van de Zendelingen niets meer aan te trekken, omdat
dezen niet meer hunne minderen zijn, maar hunne gelijken zijn geworden, dan voelt
de Toradja onwillekeurig dat zij op weg zijn zijne meerderen te worden. En dan stelt
hij zich de Zendelingen als zijne toekomstige heerschers voor. Dit komt, doordat hij
het begrip ‘leiden, opvoeden’ nog niet kent, alleen nog maar dat van heerscher en
overheerscht worden. Evenals hij zijn kinderen hun gang laat gaan, totdat het hem
te veel wordt en hij dan zich ineens opwindt om zich met een sprong weer boven
hen te verheffen, zoo zou hij, als hij begon te vreezen dat hij er onder zou raken, zich
ineens afkeeren en zich des te dichter in zijn conservatisme hullen, naarmate hij er
zich zwakker in voelde.
Maar gelukkig hadden wij een demonstratieveld in de
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school. Ik zeg het tot lof van onze Minahassische onderwijzers, dat zij getoond hebben
de harten der kinderen te kunnen winnen. En ik zeg het tot lof van de Toradja'sche
kinderen, dat zij zich niet moeilijk lieten winnen. Niet onleerzaam is het, op te merken
hoe soms kleine omstandigheden medehielpen de kinderen tot de onderwijzers te
trekken. De Minahassers zijn gewoon de erven hunner huizen te omheinen en den
grond schoon te houden. Dat was iets zeer bizonders voor de Toradja'sche kinderen,
die in hunne dorpen wel modderpoelen, onkruid, afval, boomstammen, rotsblokken
en struikgewas kennen, maar geen enkel plekje schoongemaakten grond. En zoo was
van stonden aan het erf van den onderwijzer de dorpsspeelplaats geworden. En wat
wij in stilte gehoopt hadden, dat is op de meeste plaatsen geschied: het dorpshoofd
zag al spoedig in den onderwijzer een raadsman en vriend en op de meeste dorpen
was de verhouding tusschen die twee zoo goed, dat wij ook daarvan goede gevolgen
konden verwachten.
Toen de scholen, na eenige jaren van tobben, goed aan den gang waren, hadden
wij ook het genoegen te merken dat de kinderen stemming voor ons maakten. Kwamen
wij een dorp in, de kinderen toonden hunne blijdschap en gaven te kennen dat wij
hun welkom waren. Zij maakten er eene gebeurtenis van en de ouders lieten zich
vaak aansteken door de stemming der kinderen. Wetende dat wij hunne kinderen
iederen dag een poos onder onzen invloed hadden, begonnen de ouders te gevoelen
dat zij belangen met ons gemeen hadden en het wel en wee der kinderen was dikwijls
een onderwerp van gesprek tusschen hen en ons. Er was ook bij de ouders geen spoor
te bemerken van ons tegenwerken of hunne kinderen waarschuwen voor ons. In de
school heerschte een aangenaam vertrouwelijke geest en het was al spoedig te
bemerken, dat er in de kinderen meer levend en wakker werd. Een gesprek met de
schoolkinderen had reeds een geheel anderen toon dan een gesprek met andere
kinderen. Zij hadden reeds veel meer belangstelling in allerlei wat zij van ons konden
leeren en zij zelf ontwikkelden ook veel meer
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geestelijk vermogen, als zij b.v. beproefden ons eigenaardigheden van hunne taal uit
te leggen of voorstellingen die zij hadden b.v. van de menschelijke zintuigen, van
den aard der dieren, van den loop der hemellichamen, enz. Maar het aardigst kwam
die vertrouwelijkheid uit, toen er voor het gebruik op de school en in de
Zondagsbijeenkomsten Bijbelsche leesboeken moesten samengesteld worden uit het
Oude en het Nieuwe Testament. De kinderen kenden de verhalen reeds lang en hadden
ze ook reeds dikwijls zelf verteld, de een met meer, de ander met minder talent, maar
meestal met eene goede voorstelling van de gebeurtenis. En toen ik het nu had
gewaagd alles op schrift te brengen, kon ik de oudste leerlingen van onze twee oudste
scholen reeds zoo goed vertrouwen als beseffende wat het Bijbelsch leesboek voor
de scholen moest bevatten, dat ik hun de geheele copie heb voorgelezen en tallooze
verbeteringen, aanvullingen en verduidelijkingen van den tekst van hen kon
overnemen.
Des Zondagsmiddags houden we met de kinderen ook eene samenkomst en het is
voor ons een eigenaardig gevoel, dat we des Zondags morgens, als we voor de
volwassenen spreken, veel meer het gevoel hebben kinderkerk te houden, dan des
middags, als we voor de kinderen spreken.
Onder onze scholen zijn er ook twee die alleen door Mohammedaansche kinderen
worden bezocht. Wij hebben indertijd voor de oprichting dier scholen ons best gedaan,
omdat wij wisten dat de Mohammedanen de Toradja's afkeerig maakten van de
school, door onze bedoelingen als hoogst verderfelijk voor te stellen. Wij begrepen
hun niet beter den mond te kunnen stoppen, dan door hun zelf eene school te geven.
Toen zij daarin hadden toegestemd, moesten zij van zelf ophouden de school onder
de Toradja's tegen te werken.
Voor de zending zijn de Mohammedaansche scholen alleen van nut geweest in
den zooeven genoemden zin. Zij hebben op geenerlei wijze eenige hartelijkheid in
den omgang tusschen ons en de bevolking kunnen brengen, zelfs de leerlingen voelen
niets voor hunne onderwijzers of voor
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ons. Zij komen niet bij den onderwijzer aan buis, loopen hem en ons onverschillig
voorbij en beschouwen niet hem, maar den Guru mangadji, den onderwijzer die hun
het Koran-reciet leert, als dengene aan wien zij zich moeten toevertrouwen. Dat zulke
jonge kinderen reeds zulk een air aannemen, is hieraan te wijten, dat zij door hunne
ouders en verdere familieleden voor ons worden gewaarschuwd. Men leert den
kinderen reeds vroegtijdig, dat zij ons op geenerlei wijze genegenheid mogen
toedragen, omdat wij dan invloed op hun hart zouden hebben. En die raad wordt
door de kinderen zoo goed opgevolgd, dat onze invloed op hen niets te beduiden
heeft. Trouwens, het is elders in de Mohammedaansche gedeelten van onzen Archipel
niet anders. Een zendeling op Java vertelde mij eens, dat een zijner ambtsbroeders
zijn hond riep in het Soendaneesch, waarop het dier bij hem kwam. Eene
Soendaneesche die dat zag, merkte toen op: Ja, het is toch waar, wat de goeroe van
Banten gezegd heeft: De Hollanders hebben macht over menschen en dieren, daarom
zorg dat hun invloed nooit verder ga dan hier (op haar hoofd wijzende) en dat zij
nimmer uw hart bereike.
De viering van het Kerstfeest is onder de schooljeugd reeds zeer geliefd. Onder
leiding hunner onderwijzers komen de schoolkinderen van verschillende dorpen te
zamen in het huis van den Zendeling en blijven daar een paar dagen, om zich op
allerlei wijzen te vermaken. Den eenen avond is er zangwedstrijd, een volgenden
avond is er prijsuitdeeling en den laatsten avond wordt de Kerstboom ontstoken, de
Kerstgeschiedenis wordt verteld en bij dit alles komen ook de ouders en de verdere
familieleden. Onze taak is niet gemakkelijk in die dagen, maar zij zou nog moeilijker
zijn, als niet de kinderen zelf door hunne gewilligheid, hunne natuurlijke vroolijkheid
en de gemakkelijkheid waarmede zij zich laten bezighouden onze taak tot eene zeer
dankbare maakten.
Hiermede heb ik u trachten voor te stellen, wat het karakter is geweest van de
tweede periode onzer werkzaamheid, die ongeveer de jaren van 1900-1905 omvat.
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Het is de periode geweest waarin de Toradja's met ons begonnen te rekenen, waarin
zij ons opnamen in hun dagelijksch leven, ons toelieten tot alles, toegaven in alles
waarin zij ons maar konden toegeven. Wij hebben in dien tijd eene plaats verworven,
die onmiddellijk grensde aan de plaats die wij wilden hebben, n.l. die van hunne
geestelijke leidslieden. Zij lieten ons vlak aan hunnen godsdienst naderen en nu was
het aan ons door te dringen, want verder zouden zij ons niet toegeven, dat was te
verwachten.
De jeugd bood ons geen tegenstand en had zich gewonnen gegeven.
De tegenwerking der Mohammedanen was tot stilstand gekomen, doordat zij zelf
van de zending waren gaan profiteeren.
Zoo was de toestand in 1905.
Toen is hij plotseling veranderd.
Hoe dit is geschied, hoop ik u den volgenden keer mede te deelen.

III.
Het zal u wellicht hebben getroffen, dat ik in onze eerste bijeenkomst maar weinig
feiten heb genoemd en in de tweede er bijna geene heb vermeld. Ditmaal zal ik u
echter eene reeks van gebeurtenissen noemen, omdat ik zal spreken over het optreden
der Nederlandsch-Indische Regeering in 1904 en 1905 en de houding die de Zending
daarbij heeft aangenomen.
In het slot mijner vorige toespraak heb ik u den toestand geschetst zooals die in
1904 en 1905 was. De Toradja's hadden ons tot hunne maatschappij, tot hun denken
en voelen, tot hun innerlijk en uiterlijk leven zooveel toegang gegeven als zij slechts
konden. Zij hadden ons de plaats gegeven onmiddellijk naast die welke wij begeerden.
De strijd met het Heidendom was daardoor noodzakelijk geworden. Het was voor
geen Toradja meer een geheim, dat wij ook zijne godsdienstige persoon wilden
winnen. En toen de Toradja's dit trachtten af te weren,
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ontstond de geestelijke strijd dien ik u den vorigen keer heb trachten te beschrijven.
Hoe was nu gedurende al die jaren de houding der Regeering geweest? In het
algemeen eene toeschouwende. En de positie van den toeschouwer is in zooverre
voor hem zelven eene ongunstige, omdat zij eene misleidende is. Het schijnt alsof
men, op een afstand staande en aan het werk der Zending niet deelnemende, er
onpartijdig over kan oordeelen. Deze voorstelling is geheel verkeerd. Vooreerst moet
men met het hoofd, met het hart of met de handen, liefst met alle drie, deelnemen
aan iets om er over te kunnen oordeelen. Ondervinding is niet de beste, maar de
eenige leermeesteres. En nu is dit juist zoo schoon in de geschiedenis der Zending,
dat hetgeen daarin geschiedt bovenal geestelijk gebeuren is en daaraan kan ieder
deelnemen die zijn geestelijk bestaan voor het belangrijkste van zich zelven houdt
en dus ook moet aannemen dat dit bij anderen, zij mogen Toradja's of Nederlanders
heeten, het geval is.
De ambtenaren der Ned. Indische Regeering nu waren in de eerste jaren hunner
aanwezigheid in Midden-Celebes toeschouwers. Hiermede is niets tot hun nadeel
gezegd. De eerste ambtenaar had nog geen vaste woonplaats, de tweede had de
handen vol met het inrichten der Ned. Bestuursvestiging, een volgende werd spoedig
overgeplaatst. Maar langzamerhand brak de tijd aan dat men een voorbeeld had
kunnen nemen aan de Zending. Er was voortgang in het werk der Zending, in dat
der Regeering was die niet. De Regeering was op daden en feiten uit, de Zending
voelde dat zij werkte, dat er veel gebeurde, en daarom was zij er niet op uit feiten en
daden te boeken, maar aanteekening te houden van hare ontmoetingen met de
Toradja's op geestelijk terrein, haren omgang, haar medeleven met hen. De
gebeurtenissen waren, dat de taal, de godsdienst, de maatschappij, de vormen van
den omgang, de rechtsbegrippen, enz. bekend en begrepen werden. Aan die
gebeurtenissen namen de Regeerings-ambtenaren geen deel.
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Zoo ging het voort tot 1901. De Controleur hield de Ned. vestiging in orde, een
enkele heeft eens een tocht naar het Meer gemaakt, er werden wel eens zaken met
de bevolking uitgemaakt, maar het waren doorgaans zaken die door de Ned. vestiging
zelf waren veroorzaakt, in één woord, men kwam niet verder. Alleen werd de invloed
van Parigi uit het N., Todjo uit het O. en Sigi uit het W. met succes tegengegaan.
Doch dit alles kwam niet aan de N.-I. Regeering zelve ten goede, maar alleen aan
Loewoe in het Z., dat nu het rijk alleen had. En zonderling genoeg, Loewoe werd
door onze Regeering geheel verwaarloosd.
In 1901 werd de heer A.J.N. E n g e l e n b e r g controleur van Posso en twee jaar
later werd de afdeeling Midden-Celebes geformeerd, met de hoofdplaats Donggala.
Daar deze plaats geheel in het W. van de afdeeling M.-C. ligt, zoo werd voor de
Tomini-bocht toch de controleurs-plaats te Posso behouden.
Parigi en Todjo moesten zich dit weggedrongen worden laten welgevallen, maar
Sigi berustte er niet in. Het gebruikte de volgende wijze van zijn ongenoegen te
toonen: De stam Napoe, die tusschen het gebied van Sigi en dat van de Posso-streek
woont, en die wel van ouds Loewoe's hoogheid erkende, maar toch meer het
nabijzijnde Sigi met zijn krachtigen vorst To m e D o m p o dan het verre Loewoe
met zijn gedegenereerd bestuur naar de oogen zag, liet zich door Sigi vrijheid geven
in het land der Pebato-Toradja's geregeld te stroopen en te brandschatten, door
honderden kwellingen de Pebato's te vernederen en af te zetten, om op die wijze
zoowel den Toradja's als Loewoe en der Ned.-Ind. Regeering Sigi's macht te toonen.
Deze beide mogendheden traden echter niet op en zoo werd Sigi overmoedig en liet
in 1904 twee onderdanen der Regeering, een Minahasser en zijn Gorontaleeschen
kok, die zich voor handelszaken in de nabijheid van Tambarana bevonden, door
Napoëers vermoorden. Hunne goederen werden geroofd en hunne hoofden naar Sigi
gebracht, waar zij dienden om den rouw over een gestorven bloedverwant van den
vorst op te heffen. Hierover werd Sigi aangesproken en toen eene
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colonne aan den eisch tot betaling eener boete kracht bijzette, begon men dan ook
een gedeelte in te leveren. Maar toen de troepen weder werden teruggeroepen, daar
zij noodig waren voor de handhaving onzer neutraliteit gedurende den
Russisch-Japanschen oorlog, staakte Sigi zijne betalingen en leverde de moordenaars
niet uit. Hierover liet in het begin van 1905 de Controleur van Posso het voornaamste
hoofd van Napoe, O e m a i S o l i , ter verantwoording roepen. Maar deze oproeping
bleef zonder gevolg. Na een paar maanden kwam O e m a i S o l i wel uit Napoe in
de Posso-streek, met een groot gevolg, doch hij hield zich ver van den Controleur
en toonde niet den minsten lust hem te ontmoeten. Daarop begaf zich de Controleur
met eene flinke politiemacht tot hem en hield eenige dagen lang besprekingen met
hem, die tot niets leidden. Het bleek duidelijk dat van O e m a i S o l i niets was
gedaan te krijgen.
Toen wilde de assistent-resident niet langer wachten met doortasten. De
kommandant van Menado kwam met het garnizoen dier plaats den 29sten Augustus
te Posso aan. Den 30sten Augustus werd een tocht naar Napoe voorbereid; gidsen en
dragers werden aangeworven en van Pebato-hoofden die Napoe hadden bezocht
werden inlichtingen ingewonnen, waardoor eene primitieve terreinschets kou worden
gemaakt. Reeds den volgenden dag trok de colonne op en na een dagmarsch door
vlak terrein, een tweeden tegen de O. hellingen van het Centraal-gebergte op en nog
een halven dag om van het randgebergte weer neder te dalen bevond zich de colonne
in het langwerpige dal dat de hoogvlakte Napoe in het Centraal-gebergte vormt. Dit
dal is in het midden geheel ontboscht en dient tot weideplaats van talrijke buffels en
paarden; in het Z. is het droog en daardoor onvruchtbaar en dor, want al het water
verzamelt zich in het N., waar de Tambarana rivier het afvoert naar zee.
Tegen de hellingen van het randgebergte aan leggen de Napoeërs hunne rijstvelden
aan en wonen daar verspreid op hunne akkers; in het midden ligt het hoofddorp
Lamba,
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waar het groote godenhuis der Napoeërs staat, met een kleine doodkist die het
gebeente bevat van Goema ngkoana, hun stamgod, een heldhaftigen voorvader, die
zijn zwaard met de linkerhand hanteerde en daaraan zijn naam heeft te danken, welke
beteekent: ‘die zijne zwaardscheede rechts droeg.’
Plotseling stond de colonne dus in Napoe. En juist door dit snel en doortastend
optreden was de geheele tocht voor de bewoners een geheim gebleven. Niemand
was op tegenweer bedacht en in de uiterste verbazing, dat de Hollanders hun land
hadden bereikt, waar zij zich altijd ontoegankelijk hadden gewaand, gaven de
Napoeërs zich zonder slag of stoot over. Een buffel werd geslacht en een der horens
werd den kommandant der colonne aangeboden; de andere hielden de Napoeërs zelf
en daarmede was een verbond gesloten, want de N.I. Regeering en Napoe vormden
nu samen een paar, evenals de horens van den buffel. De geweren werden ingeleverd,
voor den troep werden levensmiddelen verschaft en hutten opgeslagen en in de drie
dagen die de colonne in het gure vochtige Napoe doorbracht werd de goede stemming
tusschen de partijen door geen van beide gestoord.
Langs een anderen weg kwam de troep te Posso terug, 10 dagen nadat zij was
uitgerukt. Hiermede was de onderwerping voltooid, want in September kwam een
groote troep hoofden en minderen bij den Assistent-Resident, die gedurende dien
tijd te Posso was gebleven en erkende formeel de Ned.-Indische Regeering als haren
heer.
Kort daarna wist dezelfde colonne-kommandant in een driedaagschen zeer
moeilijken tocht, met een kleinen troep onverwachts in de hoofdplaats van Sigi te
verschijnen, den vorst To m e D o m p o gevangen te nemen en hem naar het eenige
uren verder verwijderde Paloe te brengen, niettegenstaande de bevolking in massa
opkwam om den gevangene te bevrijden. Van Paloe werd To m e D o m p o naar
Donggala gebracht en vandaar naar Makassar, later naar Java vervoerd.
Na door deze beide verrichtingen den tegenstand in
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de Westelijke Toradja-landen te hebben gebroken, heeft de kommandant nog een
ander hoofd opgepakt, dat de Oostelijke streken in beroering bracht, zoodat hij verder,
na inmiddels tot waarnemend civiel en militair gezaghebber te zijn benoemd, al zijne
aandacht aan de Z. streken kon wijden.
Inmiddels was, ten gevolge der Bone-expeditie, ook Loewoe aangegrepen en de
hoofdstad Palopo veroverd. Door den grooten afstand waarop Loewoe van de
Posso-streek is gelegen en het geringe verkeer tusschen die landschappen, was hiervan
aan de Toradja's niets bekend geworden. Het was dus zeer goed gezien, dat van
Loewoe uit eene colonne werd afgezonden, die Noordelijk opmarcheerde, ten Z. van
het Posso-Meer de waterscheiding tusschen de golf van Bone en de Tomini-bocht
overtrok en daar de inmiddels uit Posso aangekomen expeditie-colonne van den
kommandant van Menado ontmoette. Ten Z. van het Meer werd nu eene groote
vergadering met de Toradjahoofden belegd, waar hun werd medegedeeld dat de
Vorstin van Loewoe zich aan de Vorstin van Nederland had onderworpen en dat
daarmede alle onderdanen van Loewoe onderdanen van Nederland waren geworden.
Deze redeneering was ook voor de Toradja's zeer logisch en ze begrepen haar best,
maar zij geloofden haar niet, of liever: zij meenden dat de zaak hun niet behoefde
aan te gaan, omdat niets hen verplichtte te luisteren naar het Nederlandsch gezag,
tenzij Loewoe zelf hun aankondigde dat zij evengoed als Loewoe de Koningin der
Nederlanden hadden te erkennen als hunne heerscheres. In gehoorzaamheid aan
Loewoe wilden zij dus onder het Nederlandsch gezag komen en door tusschenkomst
van Loewoe wilden zij dat gezag hebben uitgeóefend. Zoo, hoopte men, zou alles
bij het oude blijven en zou de Nederlandsche Regeering worden toegelaten tot
Loewoe, maar de aloude band tusschen Loewoe en de Toradja's zou onverzwakt
blijven en daarmede zou men weder den storenden invloed van de Hollanders hebben
geweerd, hen hebben toegelaten tot de buitenzijde, maar de binnenzijde voor hunne
aanrakingen
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hebben beveiligd. Ook hier kwam weder de volksziel instinctmatig op voor wat zij
meende dat haar behoud zou zijn.
Het is dan ook inderdaad als een verzuim aan te merken, dat men dit niet in de
Toradja's heeft gerespecteerd. De Regeering was er wel opmerkzaam op gemaakt en
er is ook wel eenige moeite gedaan om sommige leden van den Rijksraad, of personen
die in hunnen naam konden optreden mede te krijgen met de colonne die uit Loewoe
naar den Zuidkant van het Meer trok, maar de animo onder de Loewoesche grooten
was niet sterk, en dit is best te begrijpen. Om aan een gezelschap Toradja'sche
hoofden, die zij in hun hart als hunne onderdanen bleven beschouwen, die zij, zelf
Mohammedanen, ten diepste verachtten en van wie zij wisten dat zij veel meer aan
Loewoe dan aan het N.-I. Gouvernement waren gehecht, te gaan zeggen dat zij,
Loewoeërs, waren overwonnen en nu ook niets meer hadden te bevelen aan de
Toradja's die vroeger, als zij bij hen kwamen, op hunne wenken vlogen, dat was een
hard gelag, daaraan had niemand van hen zin. Daarbij kwam nog dat voor zulke
Boegineesche grooten, die zich nimmer vermoeien of inspannen en die voor een
groot deel opiumschuivers zijn, de reis niet aanlokkelijk was. En voor den
colonne-commandant zijn zulke reisgezellen een zwaar blok aan het been. Zij laten
zich meestal dragen, willen telkens uitrusten en zijn er steeds op bedacht te
ontvluchten, zoodat zij streng moeten bewaakt worden. Onder zulke omstandigheden
heeft men van weerszijden liever van het plan afgezien.
De kennisgeving werd dus door de Toradja'sche hoofden voor zoodanig
aangenomen en Loewoe liet niet na den indruk, dien het bericht van zijne
onderwerping mogelijkerwijze mocht hebben gemaakt, te neutraliseeren. Door een
paar gezanten liet het de Toradja'sche hoofden der Posso-streek tot verzet aansporen
en spoedig werden ook in allerlei dorpen versterkingen opgericht. Men trok zich uit
de eenzaam gelegen tuinhuizen terug en verzamelde zich binnen de dorpsheining,
welke nu wel geen geduchte versterking
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is, maar die toch in ieder geval tot teeken strekt dat aan de Hollanders de toegang
werd geweigerd.
Maar nu deed zich, tot onze groote voldoening, het geval voor, dat in al de dorpen,
waar wij door ons persoonlijk bezoek en door de vestiging eener school geregeld
invloed hadden, niets van dit alles gebeurde. Daar nam men de boodschap van den
kommandant niet voor kennisgeving aan, maar schikte zich in de omstandigheden
of, zooals een der hoofden zich uitdrukte: men begreep den heer van onzen heer als
heer te moeten erkennen; men begeerde niet meer Loewoe als tusschenschakel, om
alles bij het oude te laten, maar men dorst het er met den nieuwen heer op wagen,
omdat men gelegenheid had gehad dien als goed vriend te leeren kennen. Men had
er den tijd voor gehad althans met drie Hollanders en hunne vrouwen eene van beide
zijden eerlijk gemeende vriendschap te sluiten, men had in hen organen om zich te
uiten, indien men vreesde niet te zullen begrepen worden en men had van hen geen
daden van geweld of willekeur ondervonden.
Natuurlijk kwam er ook vrees voor de Regeering bij. Maar terwijl die vrees in de
Zuidelijke streken uitwerkte dat men zich tot den strijd toerustte, bewerkte die in de
meer Noordelijke landschappen dat men rustig bleef en zich er op voorbereidde zich
in zijn nieuw lot te schikken. Men begreep dat het wel moeilijk zou vallen een nieuw
stuk geschiedenis te beginnen, maar men wist dat men niet sprakeloos en willoos
zich behoefde over te geven om maar af te wachten wat er werd besloten, doch dat
men zich kon laten hooren, want men begreep dat de Hollanders rede verstonden.
Tot dusverre was de Zending kalmweg haren gang gegaan. De gewone bezoekreizen
werden gemaakt en al liepen de gesprekken vaak over de jongste gebeurtenissen, het
werk ging zijn gewonen gang en in de verhouding kwam geen verkoeling, integendeel,
men dorst veel meer uitkomen voor zijne genegenheid jegens en zijn vertrouwen op
de zendelingen. Dit had zijn oorzaak hierin, dat men nu niet zoo bang meer voor
elkaar was. Zooals ik u in
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mijne beide vorige voordrachten heb uitgelegd, de Toradja is in de eerste plaats lid
zijner familie. Men durft geen gevoelen uiten, geen meening te laten blijken die niet
die der gansche familie is. Zoo bewaarde menigeen in zijn hart meer genegenheid
en vertrouwen voor de zendelingen, dan hij in het openbaar dorst toonen, maar nu
waren allen in dezelfde stemming gekomen, nu behoefde niemand van zijne
familieleden iets anders te denken, dan dat hij met zekere onrust dacht aan de komende
heerschappij der Hollanders en daarbij tevens zijn vertrouwen stelde op die
Hollanders, die zoo menigmaal hadden doen blijken dat zij dat vertrouwen begeerden.
De algemeene stemming gaf dus vrijheid de persoonlijke stemming te openbaren en
dit was voor ons terstond te bemerken door de veel grootere openhartigheid die in
den omgang tusschen de Toradja's en ons ontstond.
Dat wij ons op de hoogte hielden van de stemming ten opzichte der Regeering,
spreekt van zelf. Spoedig werd het ons duidelijk dat de geest van verzet niet zou
overslaan naar de dorpen, die, om het nu eens zoo te noemen, Regeeringsgezind
waren, want de houding van de twee voornaamste hoofden was zoo volkomen
vertrouwbaar, dat er geen plaats voor wantrouwen over was. Toen rijpte bij ons het
plan de hoofden die zich wilden verzetten tot betere gedachten te brengen. Een van
ons verklaarde zich bereid naar de versterkte dorpen te gaan, met de hoofden te
spreken en te pogen hen over te halen van verzet af te zien.
Eerst meenden wij daartoe wel de Regeeringsgezinde hoofden te kunnen overhalen,
daar het ons principieel veel beter voorkwam, dat de Toradja's door hunne
stamgenooten werden overtuigd. Maar men voelde daarvoor niets. Men zou denken
dat het familie-bewustzijn hier toch sterk genoeg zou hebben gesproken, om dit
gemakkelijk gedaan te krijgen, maar de zaak stond hier anders. Onbewust voelden
de Regeeringsgezinde hoofden, dat de anderen veel sterker stonden dan zij. Genen
zetten de lijn der historie voort, zij handhaafden de bij de Toradja's zoo hooggeschatte
deugd
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van conservatisme, zij bewaarden de natuurlijke houding van den echten Toradja
onder de gegeven omstandigheden. De Regeeringsgezinde hoofden waren niet meer
volkomen Toradja's, zij zagen iets goeds in den nieuwen toestand, zij lieten zich
beïnvloeden door vrees voor de Hollanders, door vertrouwen op de zendelingen, en
gaven daardoor prijs wat de voorvaderen hun hadden overgeleverd. Zij gevoelden
dat deze verwijten tot hen zouden gericht worden en dat zij zich moeilijk zouden
kunnen verantwoorden tegenover hen, die de traditie aan hunne zijde hadden en
daarbij de fiere houding van menschen die hun goed recht met het zwaard
verdedigden. De Regeeringsgezinden leken daartegenover laffe verraders.
Maar toen een onzer besloot er op uit te trekken, toen was toch ook een der
invloedrijke hoofden, het Pebatohoofd P a p a i Wo e n t e , bereid mede te gaan, om
er voor uit te komen, dat hij het in het belang van zijn land en zijn volk achtte zich
aan het Nederlandsch gezag te onderwerpen. In gezelschap van den Zendeling zouden
hem dienaangaande geene verwijten treffen; trouwens, deze zou het woord doen; het
Inlandsche hoofd zou alleen de stem zijner partij zijn, om te laten zien dat de
Zendeling niet alleen stond, geen afgezant der Regeering was, maar degene die het
standpunt der Regeeringsgezinde partij duidelijk maakte. Hij deed dan ook geen
voorstellen of aanbiedingen van wege de Regeering, maar verklaarde zich alleen
bereid de voorstellen der tegenpartij over te brengen, en te zien of die ongelijke en
nuttelooze strijd ook zou kunnen vermeden worden.
De groote moeite was toegang tot de dorpen zelf te verkrijgen. De Toradja'sche
dorpen liggen, zooals ik reeds een vorigen keer had medegedeeld, op heuvels, en
buiten het dorp, aan het water, staat doorgaans de smidse. Alle werkzaamheden die
eenig bizonder gerucht maken, behalve het dagelijks wederkeerende rijst stampen,
worden buiten het dorp verricht; het leven mocht de beschermgeesten van het dorp
eens op de vlucht jagen. Zoo geschiedt bv. het kloppen van boombast tot kleedingstof
in afzonderlijke
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hutjes buiten het dorp en ook het smeden. De smidse is eene kleine loods, een groot
dak op palen, zonder vloer, met britsen langs de twee lengtezijden en de eene
breedtezijde; de andere breedtezijde is open en dient tot ingang. In deze smidse rusten
of overnachten voorbijtrekkende reizigers, die niet in het dorp noodig hebben, de
nabijheid van het water verkiezen en zich het beklimmen van den heuvel waarop het
dorp ligt willen besparen.
In het eerste dorp waar men aankwam, werd men in deze smidse ontvangen; de
toegang tot het dorp werd geweigerd. Men zette zich neer en het gesprek begon. De
Zendeling toonde aan, hoe nutteloos tegenstand zou zijn van de zijde van hen die
slechts eenige oude geweren hadden en in het schieten niet waren geoefend, hoe het
nog niet te laat was om vrede te sluiten en hoe de Regeering afkeerig was van
bloedvergieten, zooals zij bv. in Napoe had getoond. Alles werd kalm aangehoord,
de stemming was vriendelijk, minzaam zelfs en toen er werd gewezen op de
ongunstige positie waarin men later als overwonnene zou komen, toen zakte de moed
geheel weg. Maar nu kwam de moeilijkheid: men had in overeenstemming met de
gansche Zuidelijke helft van den stam gehandeld en de twee hoofden die de openbare
meening vertegenwoordigden zouden niet dulden dat men afviel. Men wilde dus wel
van verzet afzien, als de anderen het ook deden.
Ofschoon hij met de welwillende ontvangst moest tevreden zijn, begreep toch de
Zendeling, dat hij zóó niet verder kwam, want dit antwoord zou natuurlijk in alle
dorpen worden gegeven. In dit eerste dorp moest juist de bres worden geschoten,
dan was er kans dat ook de anderen zouden volgen. Toen het nu ruim 8 uur in den
morgen was geworden, de tijd waarop de Toradja's hun eerste maal gebruiken, vroeg
het hoofd of men het eten maar in de smidse zou brengen. Maar de Zendeling
weigerde. Ik heb u altijd in mijn huis ontvangen, met u gegeten en u nooit buitenshuis
afgescheept; ik wensch met dezelfde beleefdheid te worden ontvangen. Ja, dat zou
in andere gevallen ook zeker gebeuren, maar nu kon het niet. Nu, dan zou
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het Hoofd de schande op zich laden van zijn gast hongerig weg te zenden, want in
de smidse eten, zich als vreemdeling laten behandelen, terwijl men kwam als goed
vriend, dat liet men zich niet doen. Ook het Hoofd dat den Zendeling vergezelde
hield zich goed, verklaarde niet te willen eten dan in het dorp en toen de gastheer
verlegen werd met zijn figuur, naar het dorp terugliep en vandaar het eten zond,
zonder zelf mede te komen, zond men de brengers terug met de boodschap dat men
bij zijne meening bleef.
Tegen vastheid van de zijde zijner tegenpartij kan de Toradja niet. Koppig en
dwars kan hij dikwijls zijn, maar standvastig is hij niet. Deze eigenschap wekt zijn
eerbied op en boezemt hem ontzag in. Zoo was het ook hier. Het duurde niet lang of
het hoofd kwam zelf zijne verontschuldigingen maken en noodigde zijne gasten uit
boven te komen eten in het dorpshuis. Nu was alles in orde, men ging vlug naar
boven, kon daar eens opnemen wat de Toradja's al voor versterkingen hadden
aangebracht en klom in het dorpshuis, waar nu een vroolijk en gezellig maal plaats
had. Alle diplomatie was verbannen, de vroolijke, levendige Toradja vertoonde zich
weer en onder genoegelijk gesprek liep alles ten einde. Men begaf zich met een
verlicht hart naar het volgende dorp.
De volgorde was goed gekozen, want de opeenvolgende dorpen hadden telkens
lastiger hoofden; het aanvoerende hoofd, de ziel van het verzet, had men voor het
laatst bewaard. Er was dan ook bij het tweede en het derde dorp ook nog wel bezwaar
en zelfs hardnekkig en taai verzet, maar de Zendeling kon nu wijzen op de houding
van het eerste dorp en wist reeds hoe hij het winnen moest. Het einde was dan ook,
dat men het verzet opgaf en vergeving vroeg aan den Kommandant, die terstond eene
tegemoetkomende houding aannam, eene boete oplegde en de berouwhebbenden in
genade aannam.
Alleen drie dorpen bleven volharden in hun verzet en weigerden belasting te betalen
en heerendiensten te verrichten. Bij alle drie was daarvoor een bijzondere reden.
Tamoengkoe was een zeer sterk gelegen rotsvesting, een
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echt arendsnest, dat in onze handen tot eene onneembare vesting zou zijn te maken.
De dappere To Napoe hadden het indertijd 11 maanden belegerd en het niet kunnen
nemen. Het hoofd had een afzonderlijk bezoek gehad van de opstokers uit Loewoe,
die hem er aan hadden herinnerd dat zijn dorp den bijnaam had van bente laki ‘vesting
als een buffelstier’. Zulk een dorp had een verleden op te houden en mocht maar niet
zonder slag of stoot zich overgeven. Van de beide andere dorpen had het eene,
Moengkoe Dena, een zeer stug hoofd, die zich ook aan den invloed der Zending
steeds had onttrokken en het derde dorp lag geheel aan de Zuidelijke helft van het
Meer. Dit was eene streek waar wij nimmer kwamen en waar men ons nog weinig
kende; bovendien was daar de invloed van Loewoe vrij sterk.
Er moest dus tegen die dorpen worden opgetrokken. In December werd
Tamoengkoe in 2 uur tijds veroverd, kort daarna Moengkoe Dena en eene maand
later Kandela. Onzerzijds werden geene verliezen geleden; van de Toradja's zijn
eenige 10-tallen gesneuveld.
In het begin van 1905 werd daarop een aanvang gemaakt met de regeling van het
bestuur. Belasting en heerendienst werden ingevoerd; een weg van de Ned. Vestiging
aan den mond der Posso tot aan het Meer, 34 paal lang, werd aangelegd, er kwam
garnizoen aan het Meer en het land werd verdeeld in districten en onderdistricten,
waarover hoofden werden aangesteld. Elk dorp kreeg eveneens een vast hoofd en de
dorpen die ver van den grooten weg lagen, moesten van hunne steile heuvels afkomen
en zooveel mogelijk zich aan of bij den grooten weg vestigen. Verboden werden:
heksenprocessen, godsoordeelen, koppensnellen, oorlogvoeren, het dragen van
wapenen, het houden van groote feesten langer dan 3 dagen en van kleine feesten
langer dan 1 dag. Van elke 10 buffels die op feesten geslacht werden, moest men er
één aan de Regeering betalen. En de slavernij werd afgeschaft.
Alles hoogst billijke maatregelen zal men zeggen. Zeker, maar een geheel andere
wijze van aanvallen dan de
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Zending tot dusverre had gedaan. Menigeen die hoofdschuddend spreekt over de
Zending en het aan zware bedenking onderhevig acht, of men die wel mag steunen,
verklaart zich van harte ingenomen met maatregelen als de bovengenoemde, door
de Regeering genomen. Dit komt doordat men, in zijne willekeur en uit gebrek aan
inzicht in het karakter van deze gebruiken, ze tot de rubriek Maatregelen van Bestuur
brengt. Deze beschouwing heeft men voor zijn gemak, evenals de Toradja's b.v.
steeds ons antwoordden, als wij hunne onbescheidenheid in het vragen een weinig
aan banden willen leggen: Gij gaat immers naar het schip om nieuwen voorraad te
vragen. Wij konden nog zoo vaak zeggen als wij wilden: Dat alles moeten wij koopen
en betalen, men vond de eigene opvatting gemakkelijker en dienstiger om er zijne
hebzucht mede te dekken. Zoo noemden velen met opzet onze Minahassische
bedienden onze slaven, om ons, als wij eens tegen de slavernij optraden, te kunnen
antwoorden: ge zijt zelf een slavenhouder. Wil men zich echter de zaken naar waarheid
voorstellen, dan moet men erkennen: de Regeering deed hier precies hetzelfde, maar
met eene enkelen stoot, wat de Zending al jaren lang had beproefd, maar door op het
hart der menschen te werken, door te pogen hen te doen inzien, dat zij zich zelf ten
ondergang doemden en door te trachten hun de oogen te openen voor het heil dat
hun werd aangeboden.
En zoo had dan nu de Regeering de taak overgenomen en een nieuwen toestand
geschapen. De maatschappij der voorouders kon niet meer in stand blijven,
machtigeren waren gekomen en hadden die te onderst boven gehaald. Zouden nu de
Toradja's hunnen voorouderdienst niet verlaten? Men stelt het zich gaarne zoo voor,
maar ook deze voorstelling is willekeurig. Men moet den Inlander niet ons Godsbegrip
opdringen en dan vandaar uit gaan redeneeren. Men denke zelf eens na: de dienst
der Goden van de Bovenwereld, de vereering der natuurkrachten, de mythologische
godsdienst in één woord, is op den achtergrond gedrongen door den Voorouderdienst.
Dit
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is ongetwijfeld een achteruitgang: het beteekent dit, dat die vereering nooit is gestegen
tot een sentiment dat het hart kon bevredigen. Het is alsof die cultus zich nooit
blijvend heeft kunnen verheffen boven vrees en huivering, het is alsof hij de menschen
meer koud dan warm maakte. De meer intieme behoeften vonden eer bevrediging
bij den voorouderdienst; evenals zich de liefde van den Toradja beperkt tot zijne
familieleden, zoo kan hij ook niet buiten zijne voorouders gaan, waar hij met de
onzichtbare wereld gemeenschap wil houden. De gedachte aan de gestorvene
familieleden wekt intieme gevoelens, brengt warmte en gemoedelijkheid in het hart;
de cultus der huiveringwekkende natuurkrachten laat hij aan priesteressen en priesters
over, wat zooveel beteekent als: hij trekt er zich van terug.
Het is dus juist in het meest intieme, in het oprechtst gemeende deel van zijn
godsdienst dat de regeeringsmaatregelen den Toradja aantasten. Het is dat deel van
zijn geloof dat hij bv. ook behoudt als hij Mohammedaan wordt. De Parigiërs en
Paloeërs zijn Toradja's, maar reeds vele tientallen jaren Mohammedanen. De Islam
is echter bij hen voor een groot deel in de plaats gekomen van den priestergodsdienst.
De intieme betrekking met de gestorven voorouders is gebleven. De Islam, zeide
eens een ontwikkeld Parigiër tot mij, die er niet vóór was, dat in zijn dorp het aloude
heidensche dorpshuis door eene moskee zou worden vervangen, de Islam heeft alleen
beteekenis voor het Hiernamaals. Wij leven hier in een land dat is ontgonnen en
bebouwd door onze Heidensche Voorouders. Moeten wij die dan niet eeren en
onderhouden? Het leven hier staat onder hunne heerschappij, eerst het leven
hiernamaals wordt beheerscht door Ala Ta'ala en Nabi Mohama. De ingang tot dat
leven wordt bepaald door de begrafenis. Daarom moet die naar de eischen der
Mohammedaansche wet zijn, want van zijn dood af krijgt men te maken met den
Islam.
Het is juist de vrees om voor tijd en eeuwigheid tot Hollander te worden gemaakt,
die de Heidenen dikwijls tot het aannemen van den Islam drijft. Met weerzin
onderwerpt men zich aan het Ned. Gouvernement, men is voor
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de overmacht gezwicht en moet zich wel schikken. Maar zich nu ook nog onder de
leiding van den Hollandschen Zendeling te stellen, dat zou toch zijn laatste stukje
vrijheid wegwerpen zijn. Men wil een anderen godsdienst dan de Hollanders en wel
om hun het minimum van invloed te laten. Wordt zooals wij, zoo zegt de
Mohammedaan tot den Toradja en ge zult de voldoening hebben van den Hollandschen
ambtenaar met vrees te zien terugwijken, zoodra ge van dit of dat wat hij u verbiedt
maar zegt: het is godsdienst. De Islam, dat is het eenige waarvoor de Hollanders
bang zijn. Wilt ge dus van uwe vrijheid nog een deel redden, word dan
Mohammedaan. In de Bataklanden, waar ook Islam en Christendom het Heidendom
bewerken, komt precies hetzelfde voor.
Het kan u bij dit alles duidelijk zijn geworden, M.H., welk een groote tweespalt
er zou komen in het leven der Toradja's, indien zij Heidenen bleven of
Mohammedanen werden. Het eerste is wel zoo goed als uitgesloten, want het
Heidendom kan zich niet staande houden, het is een familiecultus, die zich niet
propageert, die geheel tot zichzelf beperkt blijft, die in zijn wezen exclusief is en
naar niets anders omkijkt. Het is geen overtuiging die het karakter sterkt of op eenige
wijze tot de vorming van het individu bijdraagt. Daarom zijn zoowel de Islam als
het Christendom het Heidendom te sterk. De Heidensche volken van N.-Indië komen
vroeger of later alle voor de vraag te staan: Mohammedaan of Christen worden. En
waar zij niet door de Zending zijn aangeraakt, daar is natuurlijk het eerste
onvermijdelijk. En ge ziet hier weder wat instinctmatig de bedoeling is: Laat hen het
uitwendige nemen, maar behoud het inwendige voor u zelf.
Hoe dit beginsel tegenover de Zending in praktijk werd gebracht door de Toradja's
is u reeds gebleken. Een enkel staaltje nog van de wijze waarop zij ook de maatregelen
der Regeering trachtten te veruitwendigen. Toen de vrijheid voor de slaven werd
geproclameerd, verklaarden de hoofden van de stammen die slaven hielden, dat zij
reeds aan hunne slaven de vrijheid hadden geschonken.
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Op die wijze hielden zij tegen, dat de slaven zich onder de onmiddellijke bevelen
van de Regeering zouden stellen en op die wijze terstond zelfstandig zouden optreden.
De heeren wilden zelf de tusschenpersonen blijven en de Regeering niet aan de slaven
laten komen. Zoo is de toestand nagenoeg onveranderd gebleven, want de maatregel
heeft alleen nog maar uitwendig kunnen werken.
Dat de Regeering alleen maar uitwendig kan werken, daarvan is zij zich wel bewust,
maar het is eene andere vraag of zij daarmede kan tevreden zijn, of het hare bedoeling
is niet meer dan de oppervlakte te raken. Dit is zeer zeker niet het geval. Indien men
de volharding en het overleg ziet waarmede vele bestuursambtenaren de maatregelen
der Regeering uitvoeren, dan begrijpt men van zelf, dat zij er op uit zijn, die
maatregelen niet alleen uitgevoerd, maar ook begrepen te zien. Zulke ambtenaren
begrijpen terecht dat de Inlanders niet alleen geregeerd en bevolen, maar ook geleid
moeten worden. Immers men wil hun eene nieuwe toekomst schenken en niet alleen
hun hun verleden ontrooven en daarom kan men zich niet vergenoegen met bevelen
en instellen, men moet ook leiding geven, opdat de Inlander niet dezelfde blijve in
den nieuwen toestand.
Ik herinner mij, hoe indertijd een hoofd van een Toradja-stam mij vertelde: Wij
zijn vroeger Mohammedanen geweest, maar wij zijn tot het Heidendom teruggekeerd,
want onze laatste voorganger was gestorven. Met hem hebben wij het laatste
Koran-exemplaar begraven, want hij was de eenige die mangadji kon. En toen moesten
wij vanzelf weder worden zooals wij te voren waren, want de gebruiken der
Voorouders kenden wij nog wel, maar die van den nieuwen godsdienst nog niet. En
men kan toch niet geen godsdienst hebben en in de lucht hangen?
Ditzelfde nu zeide men van het Bestuur. Als Loewoe nu onze heer niet is moeten
wij dan de Nederlandsche Regeering niet dienen? Men kan toch niet geen heer hebben
en in de lucht hangen?
Bij den nieuwen maatschappelijken behoort dus ook een

Onze Eeuw. Jaargang 8

421
nieuwe godsdienstige toestand, of liever, de nieuwe maatschappij kan niet wortelen
in denzelfden bodem als de oude. Welnu, laat men dan erkennen, dat de Zending in
dezen reeds veel voorbereidend werk heeft gedaan, waardoor ook de Regeering reeds
terstond na de invoering van het rechtstreeksch bestuur kon beginnen met maatregelen
te nemen. Deze moeten echter verdiept worden en tot haar recht komen door den
arbeid der Zending. Als voorbeeld noem ik U den reeds door mij genoemden
maatregel dat de Toradja's van hunne spitse heuveltoppen moeten afkomen en in de
vlakte aan of bij den grooten weg hunne nieuwe dorpen stichten. Blijven nu de
Toradja's hun dorpen beschouwen zooals zij het vroeger deden, nl. als eene plaats
waarheen zij zich begeven om eens een feest of eene begrafenis te vieren of om er
den tijd tusschen de plantseizoenen door te brengen, dan zal die maatregel niet veel
anders ten gevolge hebben, dan dat de besturende ambtenaar eens gemakkelijker de
lieden bij zich kan laten komen en spoediger bij hen kan zijn. Maar daarvoor heeft
hij hen dan ook gedwongen het dorp hunner Vaderen te verlaten, waarheen steeds
hun hart trekt, wat de Toradja aldus uitlegt: er is een stuk van mijne zielestof in het
dorp der Voorvaderen achtergebleven en deze trekt aan de zielestof die nog in mij
is; zoolang deze twee deelen gescheiden blijven kan ik niet gezond blijven.
Is het nu juist te beweren, dat de geestelijke leiding van een Indonesisch volk
evengoed aan zijne Mohammedaansche voorgangers is toevertrouwd als aan de
Zendelingen? Wanneer het geen aanmatiging is te beweren, dat het Europeesche
Bestuur beter is dan het Inlandsche en wanneer daarop, onder meer, wordt gegrond
het rechtmatige van ons bestuur over de Indonesische volken, dan zou ik willen
vragen: zou ook de geestelijke leiding van onzentwege niet verkieselijk zijn boven
die welke van hunne eigene Mohammedaansche landgenooten uitgaat? Ik zou zeggen:
als het eene waar is, moet het andere het ook zijn. En ik durf er bijvoegen: het zou
een bedenkelijk verschijnsel zijn, indien onze natie niet in staat was aan Indië, behalve
ambtenaren, ook zende-
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lingen te schenken. Men zou dan met recht kunnen vragen, of men ook aan de
ambtenaren zendingswerk wil opdragen, want het eene behoort nevens het andere
gedaan te worden.
Ik heb hiermede mijne taak ten einde gebracht. Ik ben begonnen met u te schetsen
hoe wij in het begin geheel de minderen waren, die worstelden tegen de overmacht;
hoe wij daarna door de Toradja's als hunne gelijken werden toegelaten tot de
uitwendige zaken van hun leven, terwijl zij ons van al het inwendige verwijderd
hielden, doch hoe wij ons onder de kinderen een eigen terrein veroverden, waarop
wij de baas waren en dat steeds in belangrijkheid toenam. Heden heb ik u medegedeeld
hoe, door den fellen stoot die het energiek en beleidvol optreden van den leider der
Posso-expeditie aan de oude Toradja'sche maatschappij gaf, deze in hare belangrijkste
onderdeden is ontwricht en nu opnieuw moet worden gegrondvest. Zal nu het doel
der Regeering worden bereikt, dan moet het volk bewust leeren mededoen, met zijne
Regeering van éénen zin worden en een nieuwen bond sluiten met zijne
overheerschers. Kende men tot nog toe slechts den band der bloedverwantschap, die
tot het nivelleerende communisme leidde, waar men zal hebben ervaren dat de
gemeenschap des geloofs eene verbinding schept, die maakt dat men elkaar verstaat
en vertrouwt, daar zal men niet meer buitensluiten al wie niet tot de familie hoort,
of met zorg alles wat het inwendig deel des levens uitmaakt afsluiten voor den
niet-bloedverwant, maar naast het bestuur der Europeesche Regeering ook de leiding
der Europeesche Zendelingen aanvaarden.
Nog een enkele opmerking ten slotte.
Uit mijn laatste voordracht kan de conclusie worden getrokken, dat de Regeering
der Zending het werk uit de handen heeft genomen. Geheel onjuist is die opvatting
niet. En wanneer men mij vraagt, of ik dezen gang van zaken toejuich, dan zeg ik
niet dan zeer schoorvoetend ja. Ik ben overtuigd, en ik hoop er in geslaagd te zijn
die overtuiging voor u aannemelijk te maken, dat de Zen-
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ding ook zonder de hulp der Regeering, uitsluitend met geestelijke wapenen strijdende,
haar doel zou hebben bereikt; dat wij den toegang tot het binnenste gedeelte van hun
geestelijk huis, die de Inlanders ons met alle bruikbare middelen wilden belemmeren,
ten slotte zouden gevonden hebben; of beter, dat het Evangelie hun hart zou hebben
veroverd. Dat deze gang van zaken ons wel zoo aangenaam ware geweest en dat
door deze werkwijze, schoon langzamer, toch op den duur zekerder resultaten zouden
zijn bereikt, daarvan ben ik overtuigd.
Maar ik moet erkennen, dat de Zending veel te weinig werkkrachten beschikbaar
kon stellen, een toestand, die niet zonder gevaar was. Verder, dat de Regeering
onmogelijk anders heeft kunnen handelen dan zij deed en dat zij is opgetreden met
groote tact en beleidvolle zachtzinnigheid. Ik breng graag alle hulde aan al de
personen, die in deze gebeurtenissen een aandeel hebben gehad. En ten slotte (ik heb
er reeds hier en daar op gewezen) zijn aan het optreden der Regeering ook groote
voordeelen verbonden. Een verstandig opvoeder tracht zooveel hij kan zijn leerling
door geestelijke middelen te brengen waar hij hem hebben wil, maar hij versmaadt
niet zoo noodig ook dwangmaatregelen toe te passen. Het koppensnellen, de
heksenprocessen, de godsoordeelen, de slavernij, deze allen verstompen het zedelijk
oordeel des volks; door ze te verbieden heeft de Regeering het zedelijk besef weer
gelegenheid gegeven zich te uiten.
Ik heb slechts een enkelen wensch. En deze is, dat de Regeering geduld oefene.
In mijn tweede voordracht heb ik er op gewezen, dat geruimen tijd de ambtenaren
den indruk hadden, dat er in Posso eigenlijk niets gebeurde. Wanneer er eenige
maatregelen genomen worden bemerkt men duidelijk, dat er wat aan de hand is, dat
er iets geschiedt; blijven zulke maatregelen achterwege, dan is men niet voldaan en
vreest voor bedenkelijken stilstand. Deze opvatting is niet juist. En vooral op dit
oogenblik kan zij voor Posso nadeelige gevolgen hebben. De voortreffelijke
maatregelen, tot nu toe door de Regeering genomen, hebben
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de maatschappij der Toradja's te onderst boven gekeerd. Deze toestand nu moet
bezinken. En de Zending is gereed weldra met verdubbelde werkkrachten het hare
te doen, opdat de bevolking de zedelijke motieven der Regeering leere verstaan en
waardeeren. Maar haar taak zal te zwaar worden, wanneer men met nieuwe
maatregelen de bevolking nog meer overrompelt. Trouwens, daardoor zou men
tegelijkertijd de ontwikkeling van het eigen initiatief (voor de Inlandsche bevolking
zoo dringend noodig) belemmeren. Er zal nog genoeg te doen zijn om te voorkomen,
dat van de goede maatregelen der Regeering misbruik worde gemaakt. Nu aan de
oude adathoofden veel grooter gezag is toegekend, openbaart zich reeds hier en daar
de zucht tot machtsmisbruik en tot knevelarij. De Regeering heeft een uitnemend
werk in Posso aangevangen: het werk der Zending komt natuurlijkerwijs aan hare
pogingen ten goede. Voor den gezegenden voortgang is in de allereerste plaats noodig:
geduld.
Mogen de gebeurtenissen van geestelijken en feitelijken aard die in de jongste 15
jaren in Midden Celebes hebben plaats gehad en die ik u in samenhang heb trachten
te doen overzien, in u de overtuiging gewekt of bevestigd hebben, dat het werk der
Zending uwe volle belangstelling verdient en dat gij, door het te steunen, uw eigen
werk bevestigt en verdiept.
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Dina Noortdijck
Een klopje uit de 17de eeuw.
Door Dr. A.H. Gaarrer.
In het derde boek van Vo n d e l 's Lierdichten komt een gedicht voor: ‘Ter staetsie
van jonkvrouw D.N.’, waarin de toetreding tot den geestelijken staat wordt bezongen
van D i n a N o o r t d i j c k , want dit moet de naam zijn die achter de beginletters
schuilgaat. De laatste verzen zijn:
Ons Dina, wijs en godtgezint
't Gezelschap zoekt, dat Jesus mint,
En 's weerelts ijdelheden
Versmaet en kan vertreden.
Zij rukt met eenen blijden zin
Ter loopbaan van de kuischheit in,
Ook zonder om te kijken,
Zij zal den pallem strijken.

Het ‘gezelschap dat Jezus mint’ is de orde der Jezuieten; zij heeft zich dus in dienst
gesteld van de societeit van Jezus. Het gedicht, dat niet alleen om de allerlaatste
verzen, van Vo n d e l 's lierzangen den ‘palm’ niet ‘strijkt’, is van 1651 en het feit,
er in bezongen, is herhaaldelijk door Vondel-kenners behandeld. A l b e r d i n g k
T h i j m noemt in den Volksalmanak van Nederlandsche
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Katholieken, van 1857 en 1865, D i n a N o o r t d i j c k een Begijntje die op 't Hof
(d.i. het Amsterdamsche Begijnhof) woonde, maar de heer H.J. A l l a r d , R.K. Priester
te Kuilenburg schreef in 18681): ‘zij is geen Begijntje en woont niet op 't Hof, zooals
A l b . T h i j m dacht. Zij was in 't Jezuietenkerkje van St. Franciscus Xaverius
werkzaam, waar zij haar staatsie hield, vermoedelijk bij Pater L a u r e n s . Bij allerlei
trouwen en doopen is zij getuige.’ En verder: ‘zij moet een aanzienlijke en hoogst
beschaafde vrouw zijn geweest, die zelfs onroomsche magistraten in de oogen dorst
zien en de Jezuieten dorst verdedigen.’ Immers in een onuitgegeven brief van D i n a
tusschen 1685 en 1688 wordt een gesprek meegedeeld door haar te Rotterdam met
schout Ve r s c h u r e gehouden ter verdediging der Jezuieten. ‘D i n a N o o r t d i j c k ,’
zoo lezen we verder, ‘die reeds in 1651 hare offerstaatsie hield en nog in een der
bovenvermelde jaren zoo werkzaam was, kan niet op jeugdigen leeftijd gestorven
zijn; het jaar echter des overlijdens van het vermaarde ‘klopjen’ is onbekend.’ In
T h i j m 's uitgave van Vo n d e l 's Peter en Pauwels, 1869, vinden we een schrijven
van gemelden heer A l l a r d , waarbij de datum van bovengenoemden brief van D i n a
verbeterd wordt en gesteld op 23 Juli 1667; ook verhaalt hij dat in het trouwen
doopboek van pater L a u r e n s tweemaal D i n a 's handschrift voorkomt en
herhaaldelijk haar naam als getuige wordt gelezen. Dat handschrift bleek hetzelfde
als dat eener brief van D i n a uit Eukhuizen in 1674. In v a n L e n n e p s groote
Vo n d e l -uitgave van 1869 komt geen nieuws omtrent haar voor, alleen vermeldt
hij dat hare zuster K o r n e l i a evenals K r i s t i n e R u t g e r s speelnote was bij het
huwelijk van A g n e s B l o c k .
Uit niet veel meer dan deze gegevens wist A l b e r d i n g k T h y m een
aantrekkelijk beeld te vormen van het ‘klopjen’, in een van zijn ‘Verspreide Verhalen’
(1881) getiteld ‘Op het Hof’. De korte inhoud is deze. Op 15 Maart 1645

1) Studiën op godsd. wetensch. en letterk. gebied, I. Vo n d e l 's gedichten op de Societeit van
Jezus door H.J. A l l a r d , R.K. Priester en leeraar aan het Seminarie te Kuilenburg, den
Bosch 1868.
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wordt ‘het Mirakel van Amsterdam’ feestelijk herdacht in het kerkgebouwtje van
het Begynhof, waarvan de beroemde pastoor L e o n a r d u s M a r i u s vader is; de
onde aartsbisschop-vikaris P h i l i p p u s R o v e n i u s zegent de menigte, de mis
heeft plaats, de predikatie wordt gehouden door pater van Te y l i n g e n , priester
van de Societeit van Jezus. A l s na afloop van den plechtigen dienst de menigte zich
verspreidt, gaan in druk gesprek ook twee jonge meisjes huiswaarts, I d a B l o c k
en D i n a N o o r t d i j c k , beiden tot de Mennonieten behoorend maar geneigd tot
het katholiek geloof over te gaan. De laatste is een dochter van een rijk winkelier,
P i e t e r N o o r t d i j c k , hoofdman van de gildebroeders der saaineeringe en woont
op den Voorburgwal. Twee anderen der aanwezigen, Vo n d e l en de Antwerpsche
schilder A b r a h a m v a n D i e p e n b e e c k , nemen na den kerkdienst aan de
bijeenkomst der geestelijken deel. De bevallige blonde D i n a had een diepen indruk
op den schilder gemaakt; hij krijgt gelegenheid haar te ontmoeten zoowel op het Hof,
waar zij aan eenige kinderen onderwijs geeft, als later toen zij met hare familie in
zijn werkplaats de schilderij kwam bekijken waarop de overluiden der saaineeringe,
en daarbij P i e t e r N o o r t d i j c k , door van D i e p e n b e e c k werden afgebeeld.
Zijn hulde maakt echter geen indruk op het meisje: bij een vroolijk feest op den
lusthof Amstelhoeck, aan de familie B l o c k toebehoorende, wordt het hem duidelijk
genoeg, haar hart ‘is naer andre min gekeert’. De ernstige D i n a is tot ‘de
Broederschap der gratie Gods’ toegetreden wier doel het best wordt uitgedrukt met
de woorden: inwendinge zending, opwekking tot godsvrucht en verspreiding des
geloofs; zij houdt zich bij voorkeur in het Begijnhof met het onderwijs bezig onder
leiding van pastoor M a r i u s ; toen deze in 1652 overleed stond ook zij aan zijn
sterfbed. Later gaat zij, nadat zij in 1651 het klopjenskleed aanvaard had, in dienst
van de Jezuietenorde in verschillende steden, voornamelijk Enkhuizen, voor haar
geloof werken, maar in 1653 althans was zij nog op het Begijnhof. ‘Het was,’ zoo
verhaalt T h i j m , ‘al Drie Koningen geweest van dat jaar, toen zij op zekeren
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kouden dag een briefjen van Vo n d e l kreeg waarin hij vroeg of hij met pater C a r e l
C o u v r e c h e f niet ongelegen kwam, indien ze haar, 's anderen daags bijv. eens
een bezoek kwamen brengen, en waar en op welken tijd dit haar dan schikte. Hare
familie is ons bekend. Hoe deze Mennonieten hare aanvaarding van den geestelijken
stand hebben beoordeeld, weten wij niet. Laat er ons het beste van hopen. In ieder
geval aan druk verkeer zal wel niet veel, aan samenwoning met hen kan in 't geheel
niet gedacht worden.’
Welk antwoord D i n a aan Vo n d e l gaf, kan ons blijken uit het bijgaand briefjen
van den dichter, dat in zijn oorspronkelijken staat bewaard is gebleven en dat aldus
luidde:
†
D. C a r o l e , optime pater,
Exspecto reverentiam tuam cras, hora secunda. Invitavit nos in hortum pia
virgo N o r d i c i a . Adventus noster illi gratus erit.
Tuus ex animo
J. Vo n d e l i u s .
(Heer K a r e l , zeer waarde pater,
Ik verwacht Uw Eerw. morgen, te twee uur. De vrome jufvrouw
N o o r t d i j c k heeft ons op het Hof gevraagd. Onze komst zal haar
aangenaam zijn.
De uwe uit der ziele
J. v a n d e n Vo n d e l .)
Verder vertelt T h i j m dat de pater haar bij dit bezoek voorstelde zich bij de
Karmelieten in den Bosch te voegen, maar zij weigert, zij zoekt het ‘geselschap dat
Jesus mint’ zooals we van Vo n d e l hoorden, en is ter beschikking van de zendelingen
dezer ‘societeit’. Daarvoor bleef zij werken tot de dood haar in 1678 wegnam.
Nog deelt T h i j m mede dat zij van zekeren Heer van N o o r t d i k e sprak als haar
voorvader die ‘met zijn zegel als ridder en baljuw de vereerenswaardigheid van het
H. Sacrament van Mirakel bevestigd heeft’ en hiermee kunnen we de schets van
T h i j m 's verhaal voor ons doel als afgedaan beschouwen.
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Is het des schrijvers ongeëvenaarde kennis van oud-Amsterdam, vereenigd met zijn
dichterlijke fantasie die ons belang doet stellen in dit eenvoudig verhaal? Uit zijn
weinige gegevens toovert hij ons van de Amsterdamsche burgerdochter een bevallig
beeld voor oogen dat ons doet vergeten dat het voor een groot deel aan de
verbeeldingskracht des dichters het aanzijn te danken heeft. Het is misschien niet
onbelangrijk om na te gaan in hoeverre zijn beeld historisch juist is; de eerbied voor
T h i j m 's talent van inkleeding zijner verhalen zal er niet door verminderen. Er zijn
nl. van de familie N o o r t d i j c k een zeer groot aantal en van D i n a zelve eenige
brieven gevonden, bijeenverzameld door een afstammeling der N o o r t d i j c k e n
in 1747, die ons in staat stellen de vage figuur van het ‘klopjen’ wat scherper te
omlijnen.1)
D i n a 's vader was P i e t e r L o g i e r s z N o o r t d i j c k , die in 1610 woonde op
den Nieuwendijk te Amsterdam, in ‘het wapen van Luyck’, ‘coopman in sijde lakenen’
zooals op een briefadres staat en die dan ook in zijn winkel naast de meest gewone
geweven stoffen, damast, zijde, satijn, camelot, passement, gouden en zilveren
knoopen enz. voorhanden had. Maar tot winkelnering bepaalde zich onze
Amsterdamsche koopman niet, hij bevrachtte schepen met zijne waren en handelde
op de Oost- en Middellandsche zee en later in Brazilië, waar zijn oudste zoon door
een Spaansche bende in 1636 werd doodgeschoten. Grondbezit had hij in de buurt
van Goes, waarvan hem jaarlijks zijn broeder M a r i n u s die daar woonde de pacht
afdroeg; ook nog andere familieleden woonden er, hoogst eenvoudige lieden, zoodat
het vermoeden voor de hand ligt dat de familie uit

1) Ik moet hier in de eerste plaats mijn dank betuigen aan den heer C.J. G o n n e t , Provinciaal
Archivaris van Noordholland, die mij opmerkzaam maakte op A l b e r d i n g k T h i j m 's
verhaal en zoo mij aanleiding gaf tot nader onderzoek, maar bovendien mij herhaaldelijk
met welwillendheid inlichtingen verleende; verder aan den ZeerEerw. Heer H.J. A l l a r d ,
te Maastricht, die ondanks zijn hooge jaren, mij meer dan eens uitvoerige en belangrijke
berichten aangaande D i n a N o o r t d i j k 's persoon toezond, en ook aan den ZeerEerw.
Heer B.H. K l ö n n e , rector van het Begijnhof te Amsterdam, die voor mij nasporingen deed
in het archief van ‘het Hof.’
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Zeeland afkomstig was en dus D i n a 's verhaal omtrent een afstamming van een
Amsterdamsch ridder van N o o r t d i k e zeer bedenkelijk lijkt; van een zegel dat
daaraan zou herinneren is geen spoor te vinden. Als koopman echter behoorde hij
tot de mannen van beteekenis: doopsgezind en gehuwd met E l i s a b e t h
Ve r s c h u e r e uit Rotterdam, wier broeder J o h a n later burgemeester, bewindhebber
der O.-I. Compagnie en afgevaardigde naar de Staten van Holland is geweest, en die
dus wel tot de gereformeerde kerk zal hebben behoord, woonde hij in 1629 ‘in de
Warmostrate, daer Engelenburgh uithangt’ dat hij met zijn ‘wapen van Luyck’
verwisselde, totdat hij in 1633 aan de oostzijde van het Rokin, ‘bij die Kapel’, (de
dezer dagen zoo druk besproken Nieuwe Zijdskapel), over de Rotterdamsche schuiten
een huis kocht voor ruim f 18000.-, waarheen hij zijn zaak verplaatste. Acht kinderen
werden hem geboren, drie zoons en vijf dochters; allen sloten vroeger of later
huwelijken in den handelsstand; alleen D i n a de vierde dochter, en in 1627 geboren,
verkoos het celibaat en werd klopje. Breidde zaak en gezin zich uit, de beteekenis
van N o o r t d i j c k als fabrikant en handelaar werd erkend door zijn verkiezing tot
hoofdman van de gildebroeders der saaineeringe. Als zoodanig werd zijn portret
geschilderd met de overige hoofdlieden J a c q u e s d e W i n , G e r r i t K u y k e n
en G e r b r a n d A n s l o , - volgens Wa g e n a a r de vier eerste hoofdlieden die in
1643 dienden - en op hunne kamers in de Saaihalle opgehangen; in het Rijksmuseum,
prijkt het thans als no. 2128, als het werk van den schilder D. Dz. S a n t v o o r t ,
terwijl T h i j m A b r a h a m v a n D i e p e n b e e k , den Antwerpschen schilder het
portret laat vervaardigen. Wel is dit feit een der voornaamste gegevens in de
liefdesidylle die T h i j m heeft gefantaseerd, maar historisch schijnt het niet te zijn.
In datzelfde jaar 1643 vinden we in onze correspondentie het eerst van D i n a
melding gemaakt, en wel in een briefje aan haar gericht door haar nichtje M a r i e
W i j n a n t s uit Haarlem. Het luidt als volgt:
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Ma cousine D i n a N o o r t d i j c k ,
Verhoope UE. als u familie gesontheyt, aengaende de myne is wel Godt
lof om UE. te dienen soo dient dese om UE. te versoecken ons de eer
belieft te doen en ons een weynig tijts geselschap te commen houden, also
het soetste van de tijt nu hier is om eenich vermaeck te nemen ende UE.
niet lang en wacht. Verder versoeckt M a m e r e aen M o t t i e
N o o r t d i j c k of sy haer eens belieft te laten weten wanneer de mening
is om naer Rotterdam te gaen alsoo Mamere geresolveert is om met den
eersten eens derwaerts te gaen. Sullen met den eersten bescheyt verwachten
als oock dat UE. geresolveert zyt ons te komen besoecken want ick nu het
geselschap van M a s e u r moet derven, bidde myn met UE. geselschap
meerder belieft by te wonen dan voor desen gedaen hebt, dit doende suit
ons vriendschap doen. Eyndende recomandeer ick myn in de eer van u
goede gratie. Bidde UE. mijn gebiedenisse te presenteren Oom en M o t t i e
sonder vergeten de gehele familie. M a m e r e presenteert haer gebiedenisse
oock aen Oom en M o t t i e als aen alle de vrinden.
UE. geaffectioneerde Nicht en dieneres
Den 11 Mey 1643, Haarlem. M a r i a W i j n n a n t s .
M a r i a was nog jong en het correspondeeren zeker geen dagelijksch werk. Zouden
de beide zestienjarigen - want ze waren zeker ongeveer even oud reeds toen over
geloofszaken gesprekken hebben gevoerd? Misschien liet ‘het soetste van de tijt’
harer jeugd nog niet zulke ernstige denkbeelden als geloofsverandering in haar hoofd
en hart opkomen, maar voor beiden zou de tijd weldra aanbreken, dat zij dien
gewichtigen stap deden. We zullen M a r i a W i j n a n t s weldra weder en later nog
een paar maal ontmoeten.
Volgens T h i j m zou D i n a in 1645, dus op 18 jarigen leeftijd, zich bij de
broederschap der gratie Gods hebben aangesloten; dat zal dan zeker wel voorloopig
in stilte zijn geweest, want dat hare doopsgezinde ouders zich toen reeds
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daar bij neergelegd zouden hebben, is niet zeer aannemelijk. Heeft zij haar eigen
strijd vóór de beslissing, heeft zij haar overgang voor haar moeder, vóór al de haren
kunnen verborgen houden? Wij weten van dien voor haar zoo belangrijken tijd niets,
maar in elk geval moet zij zich in een gedwongen verhouding bevonden hebben te
midden van haar huisgenooten met wie zij op de gewone wijze bleef verkeeren en
die zij niet verliet, zooals wij zullen zien. Terloops zij hier opgemerkt dat D i n a
zeker niet met I d a B l o c k , uit Vo n d e l welbekend, het gesprek gevoerd heeft
dat T h i j m haar laat houden na afloop van de te voren genoemde predikatie,
aangezien I d a toen nog geen twaalf jaar was, zooals uit de penning blijkt waarvan
v. L e n n e p in zijn Vo n d e l -uitgave (dl. XII bl. 56) een afbeelding geeft.
Intusschen stierf in 1648 P e t r u s N o o r t d i j c k en zijn zoon J o o s t , die de
zaak voortzette en met energie uitbreidde, trad op als voogd van zijn onmondige
zusters en broeder; D i n a was toen 21 jaar, zooals uit zijn verklaring voor
weesmeesters blijkt. De weduwe bleef met haar kinderen in hetzelfde huis wonen;
twee dochters waren reeds getrouwd.
Dat D i n a voortdurend te huis bleef en blijkbaar althans hare familie buitenaf van
hare toetreding tot de roomsche kerk niet veel af wist, moeten we wel opmaken uit
het volgende briefje dat in 1649 door haar neef J a c o b W i j n a n t s te Haarlem aan
haar moeder werd gericht; de W i j n a n t s e n behoorden tot de Remonstranten.
Adij 21 Junij Ao 1649 Haerlem.
Eerwaerdige Moetje N o o r d i j c k salut, versoecke vrindelijck oft Ue met
Ue soon en dochters, nichte D i n a en C o r n e l i a , ons de eer belieft aen
te doen van op onse Haerlemse kermis te coomen vergeselschappen, sult
ons van harte welcom sijn en ten hoogste verobligeeren. Eijndigend blijve
gelijck altijt geweest ben
UE. dw. dr en cousijn
J a c o b Wi j n a n t s.
Ook in 1651, het jaar waarin D i n a ‘klopje’ werd en dus haar taak kreeg om de
geloovigen te gaan oproepen,
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kloppen, tot de bijeenkomsten, misschien ook zieken en armen te gaan bezoeken,
woont ze nog bij hare familie. Het is niet aan te nemen dat die verandering van leven
buiten hare naasten omging en zeker is de stap die zij in genoemd jaar deed het eind
geweest van de valsche positie waarin ze zich tegenover de haren bevond. Maar wat
zal er veel om te doen zijn geweest, voor het zoover kwam, nog tijdens het leven van
haar vader en daarna; toen er echter na zijn dood eenige tijd was verloopen, toen
heeft men zich bij haar onwrikbaar besluit neergelegd. Tot een breuk is het niet
gekomen. Uit al wat we van haar weten blijkt dat zij de liefhebbende dochter en
zuster bleef van voorheen, en dat de haren evenals te voren met haar bleven omgaan
en haar belangen behartigen; dat getuigen al haar brieven. Hier heeft dus T h i j m
haar en hare omgeving niet goed gekend en begrepen toen hij omtrent de
wederzijdsche verhouding slechts raadde het beste te hopen omdat hij er niet veel
vertrouwen in had, en toen hij beweerde dat aan druk verkeer niet veel, aan
samenwoning in 't geheel niet gedacht kon worden. Integendeel, nog jaren lang bleven
zij bijeen en het is een merkwaardig bewijs van verdraagzaamheid in het midden der
17de eeuw, dat de onderlinge verhouding niet leed onder zoo uiteenloopende
geloofsovertuiging. Uit datzelfde jaar 1651 is er nog een briefje van M a r i a
W i j n a n t s uit Haarlem aan de ‘eerbare, deuchtrijcke Juffer D i n a N o o r t d i j c k ’,
waarin zij hare ‘beminde nicht’ vriendelijk verzoekt ‘de moeiten te nemen van eens
te senden in Sint Jansstraet tot de brabantse huyckemaecker om te vragen waer aen
het hapert de huyck niet voor den dach kompt; was niet aen te doen als een nieuwe
cap en een lint onder aen; alsmeden eens te willen sien of de sijde kant noch niet
gewerckt en is en de galon nog niet gemaeckt en is ende indien gedaen is daettelijck
te willen senden, so niet haer wat willen sproeien alsoo de sneijer daer na wacht’.
Zou men dus meenen, dat D i n a 's overgang de geheele familie in rep en roer had
gebracht, het blijkt uit zulk een schrijven, dat alles zijn gewonen gang volgde en
D i n a de wereldsche zaken niet aan kant zette.
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Een andere huiselijke opdracht krijgt ze van haar jongeren broeder P i e t e r , die, bij
een Amsterdamsch zijdewinkelier in de leer, tijdelijk te Rotterdam toeft en in een
brief aan zijn broeder en voogd J o o s t o.a. schrijft: ‘soo wilde gebeden hebben of
UE. of Maseur D i j n a eens wilde vragen of mijn meester mij noch een dach drij of
vier conde missen, alsoo vertrouw dat het niet seer drock is’. Dit was in 1652, toen
C o r n e l i a reeds getrouwd was en nog één zuster overbleef; ook hier echter wordt
D i n a weer te hulp geroepen: aan haar zijn zulke opdrachten het best toevertrouwd.
En dankbaar is men voor haar zusterlijke zorg. Diezelfde P i e t e r die in 1652 en
nog in 1655 en '56 te Lubeck en Stockholm voor zijn patroon zaken deed - eerst in
1658 vinden we hem te Amsterdam op den Nieuwendijk gevestigd, - schrijft 17
Maart 1655 uit Stockholm: ‘Alsmede soo verstaen met leetwesen dat Maseur D i n a
heel sieckelijck is geweest, so daernae met groote vreugde dat sij wederom aen de
beterhandt gecomen is. Wenste dat het selvige vorder mach continueren soot haer
salich is, welck ick hoop ook metten eersten te vernemen’. Zoo spreekt men van een
lieve huisgenoote, zooals zij was en bleef.
Van 1654 dateert Vo n d e l s Latijnsch briefje, waaruit T h i j m ten onrechte
afleidde dat zij in 't Begijnenhof woonde. Maar welke tuin wordt er dan in bedoeld?
Achter het huis op 't Rokin was geen tuin te vinden,1) en bovendien, al had men zich
ook neergelegd bij haar roomsch worden, in haar huis zal ze geen katholieken priester
ontvangen hebben, zelfs onder Vo n d e l s geleide. Getuigt ook niet het opschrift
van Vo n d e l s gedicht: ‘ter staetsie van Jongkvrouwe D.N.’ terwijl hij andere namen
van Klopjes voluit noemt, dat voor de buitenwereld D i n a 's overgang niet ruchtbaar
gemaakt werd? We kunnen echter nagaan welke tuin hier bedoeld werd. Reeds in
1673 was volgens verklaring der schepenen G r e r b r a n d C l a e s s e n en F r a n s
B a n n i n g h C o c q door P i e t e r N o o r t d i j c k een ‘thuyn

1) Dit is duidelijk te zien uit de fraaie afbeeldingen van het Rokin op de hoogte van de
Nieuwezijdskapel in het onlangs verschenen geschrift van den heer A.W. W e i s s m a n , de
Nieuwezijds kapel, Amst. 1908.
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met thuynhuysgen’ gekocht op 't Otterspad buiten de Regulierspoort, vier roeden
breed, negen roeden lang, naast Wa e r n a e r v a n L e n n n e p en C o r n e l i s v a n
d e r H e l m ; daar bracht de familie de zomeravonden door en speelde de jeugd, daar
ook zal D i n a S i n j e u r Vo n d e l en pater C o u v r e c h e f hebben ontvangen.
In het begin van 1656 vinden we haar als ziekenverpleegster in Rotterdam: haar
grootmoeder Ve r s c h u e r e nl. was ernstig ziek geworden en zij had haar bijstand
verleend, zooals uit het volgend briefje aan haar moeder blijkt:
In Rotterdam den 14 April, 1656.
Eerwaarde beminde Moeder.
Naer u vertreck is grootmoeder niet verslimmert maer betert dagelycx,
slaept snachts wel en eet moy, als soo voort gaet, sullen wel haest thuis
comen; wilde wel met gelegentheyt eens weten wanneer wij omtrent schoon
sullen wesen om het daer wat naer te schicken. Nicht W i j n a n t s wilde
wel in 't lest van de week naer Passchen thuys wesen, geloof het wel in
die week daer nae sal vallen. Hier is sonderling anders niet gepasseerd,
het goet dat hier noch is sullen naer Passchen effenen; gelieft freer P i e t e r
eens te vragen, als die beffen redelycx koop gaan, voor 6 à 7 gulden
omtrent, of dan wel sou coopen voor hem. Sal dan eens antwoort
verwachten. Daer dient wel een slaepbanck op de beste camer te wesen
soo grootmoeder daer slaepen sal, eer dat se compt; ick meen alleby de
meissies mede sullen gaen om of grootmoe wat overquam. Naer groetenisse
bevele UE. in de bescherming Godts, gelieft die te doen aen broeders en
susters.
UE, Dw. onderdanige Dochter,
Dina Noortdyk.
Echt huishoudelijk wordt om de schoonmaak gedacht en om gemakken voor de
oude dame, die, zooals blijkt, in Amsterdam zou komen aansterken; zij was van een
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krachtig gestel en het volgend jaar was zij levenslustig genoeg om de bruiloft van
haar kleindochter M a r g a r e t h a in Amsterdam te komen bijwonen.
Zoo vervulde D i n a , naast hare geestelijke functie bij pater L a u r e n s ook hare
huiselijke plichten, totdat de dood harer moeder in 1659 haar meerdere vrijheid gaf.
Voortaan wijdde ze zich geheel aan hare geestelijke roeping en kwam daar ook
openlijk voor uit; opmerkelijk toch is dat eerst na dien tijd hare brieven bovenaan
met een kruisje zijn voorzien, even als dat briefje van Vo n d e l ; een oud Roomsen
gebruik. Nu wordt ze ook naar buiten gezonden, naar Leeuwarden, naar Breda,
Antwerpen en naar Enkhuizen vooral, waar ze verscheiden jaren vertoefde. Steeds
echter bleef zij op den besten voet met de haren. In Januari 1661 trouwde haar broeder
J o o s t met zijn nicht I s a b e l l a W i j n a n t s ; uit Leeuwarden schreef D i n a ;
Beminde frere en nichte I s a b e l l e W i j n a n t s
UEd. aengename hebbe ick wel ontfangen, waerin UEd. voornemen gezien
en dat het huwelijck bij de vrienden geslooten is. Wensche UE. t'zamen
veel geluck in desen staet en dat het tot Godes meeste eer en glorie mach
wesen ende uwer zielen zalicheijt, amen.
Bedancke UE. herttelijck voor de eer van de noodinge tegens de tijt van
de Bruiloft ofte maeltijt. (Sal mijn overcompst uitstellen tot omtrent naer
Passchen) wensche de vrienden dan wel vrolijck bij malkander mogen
wesen, 't is dan een blijden tijt.
Naer herttelijcke groettenisse en wenschinge van een gelucksalich nieu
jaer aen UE. gelieft dit te presenteeren aen de vrienden, eyndige en sal
blijven
Mon frer en toecomende suster
Leeuwarden den 5 Januari 1660. Met haest, de bode verrast mij
UE. zeer geaffectioneerde dineres en zuster D i n a N o o r t d i j c k
Door die verrassing schreef ze ook '60 in plaats van '61. Nog in datzelfde jaar ging
ze naar Enkhuizen en
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van daar schreef ze den 12den Januari 1662 op hartelijken en vromen toon een
gelukwensen bij de geboorte van het eerste kind van haar oudsten broeder. ‘Godt
geve hem’, schrijft ze in den aanhef van haar brief, ‘dat hij mach aennemen in jaren,
in gratie en in wijsheit tot Godts meeste eere, stichtinch sijns nasten en tot zijn
salicheit, amen. Ick wensch UE. veel gelucks en vreucht daer aen te zien. Ick verlange
om hem eens te zien, dat ick hoope tegen de soete tijt omtrent de Meij maent, gelieft
het Godt, eens sal wesen.’ Maar niet alleen is ze altijd vol belangstelling omtrent het
wel en wee harer familie en vrienden, ook de zaken van haar broeder gaan haar ter
harte en het bloed der Amsterdamsche koopmansdochter verloochent zich niet,
wanneer ze, òòk uit Enkhuizen, haar broeder inlicht omtrent zekere J a n n e t j e
P i e t e r s , een lastige koopvrouw, met wie J o o s t N o o r t d i j c k in proces lag om
een vrij groote schuld. ‘Monfrer,’ schrijft ze dienaangaande, ‘de saecken van
J a n n e t j e P i e t e r s staen zeer schoon en hoope UE., ist niet al, een groot deel van
UE. schuit betaelt zal worden. Als UE. in den Hage gaen, zoudt bij de Advocaten
die zij gebruyckt eens cunnen vernemen, van E r p e c o m weet die wel: zij heeft nu
selve de saecke bij de hant van 't Hof gegeven, de Keno is al seer benaut. Sij of heur
man is bij aldeur in den Hage’.
En geen wonder dat zij er belang in stelt, want haar kapitaaltje zit voor een deel
in haar broeders zaak en herhaaldelijk schrijft zij hem om geld over te zenden. Ze
sukkelt in Enkhuizen met de derdedaagsche koorts ‘en ick hebbe’, zegt zij, ‘dicwils
medecine gebruijct om meerder sieckte t' voorcomen, mijn vrij wat costelijck sal
wesen.’ Geen wonder, zoo zij ten minste het nieuwe middel ‘cinacina’ gebruikte,
dat destijds f 25.- het ons kostte. ‘Nu nempt de coorse met mijn zeer af en blijft maer
een vermaninge van een uer 4 a 5, dat ick hoope continueeren sal. Mijn hier op
verlatende (zij had nl. gevraagd haar f 700.- te zenden, die zij ‘toegeseijt had t' geven’)
alzoo ick niet garen een stuijver van mijn capetael zoude of stecken noch op nemen,
ofte schulde maken, zoo sedt ick

Onze Eeuw. Jaargang 8

438
teering na neering.’ Geduldig wacht ze van 25 Oct. tot 5 December op het geld, en
schrijft dan ‘zoo is mijn vrindelijck versoeck of UE. t' zelve nu gelieft te doen en
laetze maer bestellen de brief 2 huijs van de kolck in de Grunniger Koussewinckel
op de Nieuwendijck; daer is imant die binnen 1 a 2 dagen weder na Enchusen treckt;
de schepen varen nu niet, moet anders over Hoorn gestuert worden.’ Nog altijd had
zij koorts, ‘sal licht de heele winter werck sijn, naet zegge van de Doctor.’
Het is jammer dat N o o r t d i j c k s kleinzoon die in 1747 de nagelaten papieren
schifte, alleen de brieven van familieleden heeft ‘geoordeelt te bewaaren’. Wel was
de familie uitgebreid en telde vele handelsmannen en fabrikanten, die hun
Amsterdamschen neef of zwager als tusschenpersoon gebruikten om hunne produkten
te gelde te maken, hunne lakens te verschepen, hunne wissels te verhandelen, wel
begrijpen we uit die dagelijksche correspondentie hoe veelzijdig het bedrijf van den
aanzienlijken koopman was, maar een recht inzicht van zijn zaken krijgen we niet.
Te weinig toch weten we van de eigenlijke nering, de uitgebreide zaak in geweven
goederen, die mede door een deelgenoot bestuurd werd en met kapitaal van
familieleden en anderen schijnt gedreven te zijn. Immers in een balans der zaak van
1664 vinden we een aantal bekende namen als crediteuren genoemd: de Va n
H a l m a e l s , van wie een de zwager was van J o o s t N o o r t d i j c k , voor bijna f
20000, burgemeester S c h a e p voor f 4000, Y d a B l o c q voor f 3000, C a t h a r i n e
v a n d e n Vo n d e l , des dichters zuster, uit Hoorn, voor f 3000, en ook D i n a
N o o r t d i j c k voor f 4000 en nog menig ander, tot een bedrag van f 140.000. Niet
altijd gingen de zaken voorspoedig; in 1665 failleerde zwager Va n H a l m a e l , die
voor zijn aandeel mede-eigenaar was van het huis op het Rokin en nog andere
familie-eigendommen. Er bestond vrees dat de zaak in het faillissement zou worden
betrokken, wat D i n a aanleiding gaf om van Breda uit, waar zij in 1664 en 1665
vertoefde een brief vol bezorgdheid te schrijven: ‘'t is voor mijn dubbele droefheijt,
de schande van harent-
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wegen en mijn verlies daer ick niet wel tegen kan.’ Zij vond het geraden om zelf
over te komen. ‘Aengaende procuratie te sturen ben daer niet wijs genoech in, ben
van meeninge toecomende Woensdach oft Donderdach selfs alst Godt belieft tot
Amsterdam te zijn, oft daer iet versuympt wiert, dat daer niet en ben. Bidde monfrer
op alle vrindtschap gelieft daerin voor mijn t' doen dat het beste is, ofte door een
ander, laten die UE bestieringe volgen, ick hebbe noijt zulcx bij de hant gehadt, moet
oock raet vragen ende volgen,’ enz. We zien dat de wereldsche zaken ons klopje niet
koud laten en het vooruitzicht een deel van haar kapitaaltje te verliezen haar rustige
stemming in gevaar brengt; niet onnatuurlijk evenwel, al zou men ook eerst geneigd
zijn zich te verwonderen over haar gehechtheid aan aardsche goederen, ze bleef
immers leven en werken in de maatschappij, en, zooals we reeds eenmaal zagen, ze
had voor haar werk geld noodig. We mogen echter aannemen dat het doorzicht van
haar broeder haar voor groote schade heeft weten te behoeden.
Ook in Antwerpen is D i n a geweest, en wel in 1662, misschien wel door Vo n d e l
zelf aanbevolen aan de Jezuieten aldaar, waar hij zoo hoog stond aangeschreven dat
ze 's dichters portret in hun college bewaarden en de dichter zelf een bezoek bracht
bij broeder D a n i ë l S e g h e r s , den ‘bloemschepper onder God’ van C o n s t a n t i n
H u y g e n s 1). Vandaar schrijft ze o.a. ‘alzoo mijn voornemen is om noch eenige
dagen ofte weecken t' Kuyllenburgh t' wezen eer ick t' Amsterdam kom. Gelieft het
opschrift (van den brief, waarom zij vraagt n.l.) t' schrijven aen mijn ten huijse van
Juffr. A n n a M e r h o u t s tot Kuyllenburgh, daer ick hoop zonder ongeluck int lest
van dese weeck t' wesen, alzoo wij overlant trecken en zeer goet geselschap hebben,
sal mijn hier op verlaten’ enz. De familie M e r h o u t s waren Kuilenburgsche
Roomschen van goeden huize, de vader was ‘illustrissimi comitis Culemburgensis
a consiliis’, raadsheer van den graaf van Kuilenburg; twee zonen werden in

1) Deze mededeeling dank ik aan den heer H.J. A l l a r d t , evenals die omtrent de familie
M e r h o u t s te Kuylenburg.
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1604 en 1608 geboren, A n n a was misschien een nichtje en vermoedelijk ook klopje
met wie D i n a te Antwerpen zal kennis gemaakt hebben; daar toch was een der
M e r h o u t s e n werkzaam en stond aan 't hoofd van 't professenhuis der Jezuieten.
Zij ging dus waarschijnlijk voor haar genoegen eens logeeren bij haar vriendin. Waar
echter haar hulp noodig was, ontbrak zij niet. Haar oudere zuster M a r g a r e t h a
was getrouwd met een Zeeuw, O i l l a e r t s , en woonde te Middelburg. Bij
O i l l a e r t s ' onverwacht overlijden in 1668 bleken zijne zaken in de war te zijn;
alles werd verkocht en de weduwe bleef met drie kinderen in benarde omstandigheden
achter. In een brief van de hulpelooze vrouw aan haar broeder J o o s t , die ook hier
weer redde wat te redden was, schrijft zij: ‘wanneer dat de huijzen als meubels vercoft
sullen worden, is noch niet vastgesteld, ick wilde wel dat Maseur D i n a daer toe
conde resolveren om tegen die teijt eens over te comen, met last van de vrienden om
dan in te copen dat sij goet vonden tot nodich gebruick, want ick merck wel dat sij
het al sullen willen vercopen en ick ben heel alleen en mijn verstant is dikwijls
beswaert, dat ick qualick weet wat ick segge’ enz. Een weinig later schrijft zij: ‘Ick
hadde seer garen dat maseur D i n a overquam, die geschreven heeft dat sij wel wilde
comen, als daer noch imant van de susters medequam, dat ick hoope.’ Al weder was
het dus de kloeke D i n a , die te hulp wordt geroepen en bereid is te komen.
Waarschijnlijk dan ook heeft zij de weduwe bijgestaan en haar vergezeld naar
Haarlem, waar ze ging wonen.
In geen van de aangehaalde brieven, maar ook in geen andere van de familieleden
wordt ooit gezinspeeld op D i n a 's overgang tot het katholicisme. En dat was zeker
geen onverschilligheid; de zeventiende-eeuwsche Mennisten en Remonstranten waren
minder heftig maar even geloovig als hun Calvinistische broeders: elke brief, elke
handeling getuigt er van. Maar juist dat kiesche vermijden van het aanroeren der
teere snaar is een bewijs van de onderlinge liefde dier broeders en zusters, een liefde
die ze zelfs door
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geloofsverschil niet verstoord wilden hebben. Toch zal nu en dan de oude wonde in
de familie wel eens gebloed hebben en het verhaal dat D i n a met burgemeester
Ve r s c h u e r e in 1667 een twistgesprek had te Haarlem over de Jezuieten en daarbij
het laatste woord behield, is begrijpelijk. Bij hunne familie W i j n a n t s zullen oom
en nicht elkaar ontmoet hebben en hij, de Rotterdamsche regent, meermalen
afgevaardigde ter vergadering der Staten van Holland, bewindhebber der O.I.C,
onstuimig van aard daarbij als hij was, zal zijn ergernis over de in zijne oogen zoo
gevaarlijke orde niet onder zich gehouden hebben, te meer nu zijn nichtje zich bij
hen aangesloten had, zij, van doopsgezinden huize bij de gevaarlijkste papisten. Doch
zij bleef het antwoord niet schuldig, koel en beredeneerd als zij was, zooals haar
broeder J o o s t , en bovendien vol ijver voor haar geloof; overtuigen echter konden
zij elkaar niet, al zweeg hij ook ten slotte. Wellicht ontstemde oom Ve r s c h u e r e
nog een andere geloofsverzaking; n.l. bij zijn nichtje Maria, die we uit een briefje
van 1643 kennen. Immers schrijft deze, verscheidene jaren later, in Oct. 1676, aan
haar zwager J o o s t , - die ook hier weder de man van vertrouwen is, - een brief over
een erfeniskwestie met familieleden, met den volgenden eigenaardigen aanhef: ‘wil
bidden de Godlijcke Majesteijt u te geven de rijckdom, gelucksaligheijt en ouderdom,
van dit leven, so veel als die tot de gelucksaligheit van 't ander leven mag dienen, ja
anders de selve te benemen’; en na een beschrijving van het geschil eindigt ze met
dit postscriptum: ‘Dat ick de saeck speciael bevorder, is dat mijn dickmaels ter oore
gecome is: waert dat het Klopje hier niet geweest was, het en soude noyt in proces
gecomen hebben ('t geen misschien so geweest souden hebben). Heb ick dan eenigsins
oorsaeck geweest van de onrust, wenste die verder te stutten en oorsaeck te sijn van
de vrede.’ Zoo noemt zij zich dus: klopje, de oude vriendin van D i n a en 't is dus
best mogelijk dat zij beiden reeds in haar meisjesjaren neiging hadden tot verandering
van geloof, en ook beiden het klopjeskleed hebben aangenomen. Maar wat oom
Ve r s c h u e r e ook mocht zeggen, tot een
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breuk met de familie is het ook bij M a r i a niet gekomen. Laten we nog één briefje
van haar die de pen zoo wel had leeren voeren, ten slotte mededeelen. Aan J o o s t
dochtertjes schrijft ze:
Genege nichte.
Alzo Papa en Ma mijn huijs verbij gaen om haer logement te nemen, so
ist dat mij het lant ontgaende aent vlotgras moet houden en versoeck
derhalve mij d' eere aen te doen van neffens S a r a M a r g a r i t j e onse
Haerlemse kermis bij te woone, tegen Hartjesdach sal de kleine schaere
met A n n a M a r i t j e verwachte, om de conijntjes met de silvere netjes
te vangen, de schuijtjes met de visjes wachten al om dan weder speele te
vaeren. Dit doende mij sal vrintschap geschiede en blijve naer herttelijcke
groettenisse aan Papa en Mama den 19 Juni 1674 in Haerlem,
UE. zeer genegen moey
M a r i a Wi j n a n t z.
Het is nagenoeg alles wat we van de vriendelijke geestige tante weten.
Ook van D i n a is niet veel meer te zeggen. Tot 1 Januari 1675 hooren we niets
van haar, maar op dien datum schrijft ze wederom uit Enkhuizen.
Monfrer en Maseur N o o r t d i j c k
Ick wensche UE. met dese een geluckzalich nieu jaer en nog veel volgende
jaeren tot zalicheijt, Amen. Ick hebbe door Maseur M a r g r i t a
N o o r t d i j c k UE. een stroijtje staten bockens toegezonden, gelieft niet
aen te zien het klijntje maer de gunst en genegentheijt t' achte. Wensche
en hoope UE. deselve met gesontheijt mocht gebruijcken, verhoope de
vrinden haer gesontheijt, de mijne is noch heel wel, Godt lof om UE. 't
diene, sal ondertussche blijve naer herttelijcke groettenisse aen UE. ende
UE. familie.
UE. dienstbereijde suster en Dieneres
Dina Noortdijck.
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Wat zou zij ook uit het vischrijke Enkhuizen als nieuwjaarsgeschenk beter en
eigenaardiger zenden dan bokkings? Dit is het laatste briefje dat we van haar bezitten,
spoedig daarna is zij gestorven.
Het zou zeer zeker hoogst belangrijk zijn, zoo wij omtrent haar werkzaamheid als
klopje uit deze brieven wat meer konden te weten komen, maar het ligt voor de hand
dat zij aan hare familie daarover nooit schreef; dat ging alleen hare geestelijke
overheden aan. Wat we er van weten is niet heel veel. Te voren is reeds ter loops in
't algemeen medegedeeld wat de naam ‘klopje’ beteekent. In zijn ‘C h r i s t i n a van
Zweden te Amsterdam’ zegt T h i j m ook van A n n a , Vo n d e l s dochter dat zij
‘schijnt tot die zoogenaamde klopjens behoord te hebben welke meerendeels gesproten
uit aanzienlijke burgerfamiliën, de geschikte en dan ook zeer gewaardeerde en
veelvuldig aan het werk gestelde personen waren die de belangen van het verboden
geloof op een bijzondere wijze behartigden. Onbereikbaar - althans onbereikt - door
S c h o u t s dienaren, stil voortlevende, niet zelden in den kring harer familie, hielden
deze klopjens zich op de hoogte der geestelijke behoeften harer stadgenoten. Zij
waren het, die, bij tijdelijke geloofsvervolgingen, bij het verbieden der diensten, het
sluiten der bedeplaatsen, het verdrijven der herders, geduldig maar vol ijverig de
kudde bleven bewaken; die niet slechts de zaden des geloofs in de harten der jeugdige
Christenen strooiden en bij de geloovigen aanklopten, hetzij ter waarschuwing tegen
gevaar, hetzij ter bekendmaking eener nieuwe gelegenheid om Misse te hooren, maar
die ook in briefwisseling stonden met de afwezige overheden of leidslieden om hen
voortdurend in kennis te stellen van den toestand, van de nooden der gemeenten en
van de wegen ter voorziening in deze.’ Zij gingen ongestoord haar gang, al wisten
Burgemeesteren uit een adres der predikanten van 1656 dat op tal van plaatsen
Katholieken bijeen kwamen, o.a. ‘op de Haarlemmerdijck op de hoeck van de
Brouwersstraat ende is dat een groote vergadering ende bijeenkomst van Kloppen;’1)
en dat ze

1) A l b . T h i j m , aant. 16 bij C h r i s t i n a van Zweden te Amsterdam.
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gewaardeerd worden, bewijzen immers ook lierzangen op D i n a en andere
jonkvrouwen die zich aan den dienst der Roomsche kerk wijdden, van niemand
minder dan Vo n d e l , hem, roept A l b e r d i n g h T h i j m uit:
(hem), die de Seraphim bezong
En teed're Cherubijntjes,
Hem vloeiden liedren van de tong
Voor klopjens en begijntjens.

Zoo kunnen we ons voorstellen dat D i n a jaren lang, te midden der haren levende,
ijverig haar nieuwe taak vervulde, zonder bemoeilijkt te worden. Bij pater L a u r e n s
in de Franciscus Xaverius Kerk was zij bij doopplechtigheden tegenwoordig en trad
meermalen als getuige op, en zij of een ander klopje hielden het doopboek bij toen
in 1654 pater L a u r e n s op den rand van het blad aanteekende: ‘haec scripta ab una
de vestalibus, cum mihi esset fractum brachium’, en toen hij in 1662 weder zijn arm
brak en eveneens ‘una e devotis’ hem ter zijde stond. De ‘vestales’ en ‘devotae’ zijn
de ijverige klopjes, die bij 't doopen en ook bij 't onderwijs haar diensten verrichtten.
Enkelen, wier bekwaamheid en zelfstandigheid, maar ook wier moed en
voorzichtigheid voor het moeilijke, dikwijls gevaarlijke werk in jarenlange
voorbereiding was gebleken, werden dan uitgezonden overal waar heur hulp en steun
noodig was, en zoo zagen we D i n a op allerlei plaatsen werkzaam, ten slotte het
langst te Enkhuizen. Op bl. 166 van zijn verhaal ‘Op het Hof’ deelt T h i j m een brief
van D i n a mee, van Maart 1674, aan den overste der zending: ‘Mijn Heer, wt
commissie van onsen gevangene, Mijn Heer S i c e r a m , de welcke de macht is
benomen van selfs te schrijven, laat U.E. weten dat het nu een maent al geleden is,
dat in hechtenis geseten heeft, met verscheijden sieckelijckheden en qualen; dan is
Godt lof wel gemoet en tevreden. Hij oordeelt hetgeene in den Hage belooft wordt
tot sijner verlossingh maer hoofse en van andere gesinden complemente te zijn. Ick
meijne eer als sij hier geen gelt kunnen perssen uijt de beurze van de arme Catholijcke,
dat se zullen trachten sijn bloet te persen uijt sijn lidtmaten,
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en dat door valsche beschuldigingen, gelijck, God beter 't, dagelijcx hier in Hollant
daer van exempelen worden gesien.’ En verder: ‘Van mijnentwege laet U.E. weten,
dat wij een maent geweest zijn zonder herder en zonder dienst, waerdoor ons volck
seer verstrooit op desen tijd van Paschen genoodzaakt worden op een ander haer
gerief te soecken, soo dat nootsaeckelijck sijn E. (pater Siceram nl.) verlost wordt
oft een ander in sijn plaetse comt, oft de statie sal zeer verminderen.’ Deze brief, die
in T h i j m s bezit was, schijnt verloren gegaan, maar we zien uit deze aanhalingen
van welken aard haar werk was, hoe hartstochtelijk zij zich kon uiten en welk een
geloofsijver haar bezielde. Zij,
d'eere der jongkvrouwen,
gelijk Vo n d e l haar noemde, is een waardige dochter der zeventiende eeuw; al zijn
hare namen in de geschiedenis onbekend, we zien uit hare beeltenissen, we lezen uit
hare brieven, dat de vrouwen van dien glorietijd in karakter niet achterstonden bij
hare vaders en broeders. Allerminst voorzeker deden ze voor hen onder, waar het de
liefde voor haar geloof en haar kerk betrof.
D i n a N o o r t d i j c k overleed tegen het eind van 1678 te Amsterdam, waar zij
begraven is. Op de bekendmaking toch van haar overlijden schrijft aan haren broeder
zekere neef D e W i t uit Utrecht; ‘Wij hebben tot ons leedwezen uit UE. missive
van den 1sten November verstaen dat God de Heer belieft heeft onze nichte UE.
masseur D i n a N o o r t d i j k uijt dese bedroefde werelt te halen. Ende alsoo het de
Heer is van alle vleesch en sij geen kinderen heeft naergelaten, soo dunckt mij dat
God de Heer wel gedaen heeft dat hij haer uijt dese bedroefde werelt gehaelt heeft,
want daer niet veel in te beleven is.’ Met een verontschuldiging dat hij wegens
ongesteldheid niet ter begrafenis kan komen, eindigt deze Utrechtenaar zijn sombere
beschouwing over dit sterfgeval. Dit is het eenige wat wij omtrent haar dood weten.
Van de hand van J o o s t v a n N o o r t d i j c k bestaat een ‘cedul en quitantie van
de graven in de Westerkerck’, waarin wij lezen: ‘1678 3 November. D i n a
N o o r t d i j c k begraven, out 52 jaeren,’ Zoo heeft
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haar trouwe broeder J o o s t haar in het familiegraf bijgezet, waar allen vereenigd
werden zonder onderscheid van geloof.
D i n a werd op de lijst der ‘eeuwighe Memori’ in de Begijnenkerk te Amsterdam
ingeschreven en 24 April 1679 werd aldaar voor haar een jaargetijde gehouden.1)
Het was een goede gedachte van A l b e r d i n g k T h i j m om deze figuur tot
onderwerp van een zijner schetsen te kiezen en moge hij met de geringe gegevens
te zijner beschikking, in bijzonderheden hebben misgetast, zooals gebleken is, de
vriendelijke ernst, de goedhartigheid en vastheid van karakter die hij het klopje
toekent zijn uit hare brieven bevestigd. Wat hij niet kon weten, is dat er onder hare
naaste verwanten waren die met dezelfde karaktertrekken waren bedeeld en dat hunne
onderlinge liefde boven geloofsverschil zich handhaafde tot aan het einde. Dat maakt
de geschiedenis van Vo n d e l s klopje een aantrekkelijk beeld van het gezinsleven
der zeventiende eeuw.

1) Volgens een mededeeling van den heer B.H. K l ö n n e .

Onze Eeuw. Jaargang 8

447

Holland in de muziek Door Dr. J. de. Jong.
I.
Wat hier volgt is de natuurlijke voortzetting, of aanvulling van een vorig opstel1)
waarin ons land niet werd genoemd. De muzikale toestanden zijn overal vrijwel
dezelfde en C a r l F l e s c h kon, toen hij door een medewerker van het Weekblad
voor Muziek werd geïnterviewd, terecht zeggen dat ze bij ons ‘al even rot zijn’ als
overal elders. ‘Passons’!
Aangenaam is het stil te staan bij de beoefening der muziek in ons land. Zonder
zelfverheffing en zonder vrees voor tegenspraak kan getuigd worden dat het muzikaal
peil bij ons hoog staat. Ik houd een Hollandsch publiek gemiddeld voor eclectischer
en meer algemeen ontwikkeld dan dat in andere, zelfs groote landen. Er is bij ons
een kring te vinden voor elke richting in de toonkunst, zoowel voor D e b u s s y als
R e g e r , voor S t r a u s s als M a h l e r . Geen chauvinisme werkt, zooals elders veelal
het geval is, belemmerend op de verbreiding van het uitheemsche; ja dikwijls wordt
ons het verwijt gemaakt dat uit-

1) Zie ‘Onze Eeuw’, Juli, blz. 149-154.
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heemsche in bescherming te nemen, als zoodanig. Een ongegrond verwijt naar ik
meen, en dat wellicht zijn grond vindt in het feit, dat wij ten allen tijde, zelfs in een
periode van stilstand, wenschten te weten wat er bij onze buren voorviel en er naar
streefden in de beweging te blijven. De muziek van S c h u m a n n vond buiten
Duitschland nergens zoo spoedig waardeering als bij ons. Hetzelfde geldt van die
van B r a h m s : volgens het getuigenis van den bekenden uitgever S i m r o c k werd
Holland naar verhouding de grootste afnemer van diens werken. En Holland ging
vóor in de erkenning van G r i e g 's talent. Maar hier ben ik al genaderd tot een
tijdperk, waarin de stilstand, waarvan zooeven sprake was, voor een krachtig ‘réveil’
was geweken.
Dat réveil dagteekent van de oprichting van het Concertgebouw-orkest te
Amsterdam en, op een beperkter gebied, van die der Wagner-Vereeniging aldaar.
W. K e s vormde het orkest; hij slaagde er gaandeweg in de vreemde elementen
zoodanig te reduceeren, dat men van een nationaal orkest kon spreken, weldra zelfs
van een nationaal orkest van den eersten rang, iets ‘noch nicht Dagewesenes’. En hij
zelf was onze eerste Hollandsche dirigent van den eersten rang, eveneens iets ‘noch
nicht Dagewesenes’. Want, om van de anderen niet te spreken, zij aan wier handen
het muziekleven in onze groote centra was toevertrouwd, zij die geregeld aan de
spits onzer orkesten optraden, waren dat niet geweest. Ve r h u l s t had het misschien
kunnen worden, indien hij zich de moeite had willen geven met zijn tijd mee te gaan
en zich niet schrap had gezet tegen den muzikalen vooruitgang; hij toch was het die
jarenlang al wat modern was tegenhield. N i c o l a ï , vooruitstrevend van aard, een
van de allereersten bij ons die B e r l i o z aandurfde en Wa g n e r inleidde, was,
jammer genoeg, niet van het hout waarvan de goede orkestleiders worden gemaakt.
En zoo bleef alleen R. H o l over, de beste dirigent onder de slechten (H a n s v o n
B ü l o w wordt aansprakelijk gesteld voor deze kwalificatie), die zijn beste aren
moest werken met middelmatige orkesten. Met K e s
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en het orkest van het Concertgebouw begon een nieuwe aera niet alleen voor
Amsterdam maar voor heel het land. Van nu af aan behoefde men niet meer naar den
vreemde te gaan om de meesterwerken in de volkomenheid te hooren, stond ook
niets meer een aan alle eischen beantwoordende vertolking van de ingewikkeldste
voortbrengselen der ultramodernen in den weg.
Het voorbeeld van Amsterdam werkte prikkelend op de orkesten van Utrecht en
Arnhem. Dat van Groningen is in den laatsten tijd ook veel verder gekomen. En zoo
ik ten slotte nog het jongste orkest van alle noem, het door V i o t t a opgerichte
Residentie-orkest, dat in korten tijd zulk een verrassenden graad van rijpheid heeft
bereikt, dan zal de lezer met mij tot de gevolgtrekking komen dat Holland op
orkestraal gebied niet heeft te klagen.1) In menig opzicht gaan wij de anderen vóor
en onze orkest-programma's, waarop Russen en Noren evenmin ontbreken als
Hongaren en Engelschen, als Franschen en Duitschers, als Bohemen en Italianen,
wekken de bewondering van den vreemdeling.
Heel wat minder goed is het met onze opera-toestanden gesteld. ‘Vos concerts
sont excellents, vos théâtres ne valent rien’, zeide mij eens een hooggeplaatste
vreemdelinge, door haar afkomst, opvoeding en ervaring veelzijdig ontwikkeld, die
veel gereisd had en vergelijken kon. Het eerste gedeelte van haar uitspraak liet ik
mij natuurlijk welgevallen. Wat kon ik tegen het tweede gedeelte er van aanvoeren?
Had zij ongelijk? Het is waar, de Wagner-Vereeniging te Amsterdam, door V i o t t a
opgericht en door de mildheid van eenige kunstbeschermers in stand gehouden, kon
elk jaar een paar opvoeringen tot stand brengen die aan hooge eischen beantwoorden,
maar van de groote kosten daaraan verbonden waren hooge entrées de natuurlijke
gevolgen, zoodat slechts in een

1) Hier mag niet uit het oog worden verloren dat, vóor het Concertgebouw-orkest in het leven
was geroepen, het Philharmonisch orkest van Berlijn des zomers te Scheveningen zijn
werkzaamheid was begonnen, die het sedert dien geregeld voortzette.
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beperkten kring daarvan kon worden genoten. De Duitsche Opera te Rotterdam kon
zich niet handhaven en daarmede ging een gewichtige factor voor onze muzikale
vorming verloren. Men heeft in de laatste jaren beproefd door het organiseeren van
enkele Duitsche voorstellingen en door zoogenaamde ‘Maifestspiele’ in die leemte
te voorzien; dat verdient dankbare waardeering, maar kan niet voldoende worden
geacht. De Fransche Opera in Den Haag heeft tot hiertoe, ondanks de mededinging
die grooter en grooter werd terwijl de haar verleende steun steeds verminderde, het
leven er bij kunnen houden, maar hoe weinig is er over gebleven van den nimbus
die haar voorheen omgaf! Indertijd een der eerste instellingen van dien aard is zij
langzamerhand afgedaald tot den rang van een ‘théâtre de province’. Aan de
Italiaansche Opera-ondernemingen ontbrak steeds de noodige stabiliteit. En wat de
Nederlandsche Opera, of Opera's betreft, onnoodig haar lijdensgeschiedenis in
herinnering te brengen.
Voor een groot deel moet onze minderheid op muzikaal-dramatisch gebied daaraan
worden geweten, dat vrijwel alles aan het particulier initiatief is overgelaten. Opera's
zijn alleen met groote middelen mogelijk en in stand te houden. Bij ons blijven
Regeering en stedelijke besturen lijdelijk, zoo niet antagonistisch toezien, hetzij uit
zuinigheid, hetzij uit puritanisme. En het Hof doet als zij, gaat niet vóor, zooals
elders.
Stof tot voldoening geven onze koorvereenigingen, onze liedertafels. Er zijn
daaronder die voor de beste in den vreemde niet behoeven onder te doen. Men begrijpt
dat het in een klein land niet gemakkelijk valt de zangers te recruteeren en voor
repetities bijeen te houden; ook zit bij ons het samenzingen de menschen niet in het
bloed, zooals in België en Duitschland. Op het gebied van het vokaalkwartet heeft
Holland nog niets, op dat van het strijkkwartet niets waardoor het met het buitenland
zou kunnen wedijveren. Wij kunnen niets stellen naast het Boheemsche, het
Brusselsche, het Parijsche, het Flonzaley-, het Rosé-strijkkwartet, om de beroemdste
te noemen. Om in dit
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genre uittemunten wordt de jarenlange samenwerking gevorderd van menschen die
zich geheel aan het samenspel kunnen wijden. Het ontbreekt ons niet aan zeer goede
kamermuziek-beoefenaren, maar zij moeten ook in orkesten medewerken en onderwijs
geven. Het buitenland slaat ons ook op het gebied der instrumentaal-solisten. Wij
hebben talentvolle violisten en violoncellisten en pianisten, maar slechts enkele
hebben zich over de grenzen van hun land naam verworven. Ook hier zijn de
omstandigheden, is de strijd om het bestaan veelal schuld. Om in het buitenland te
slagen moet men niet alleen begaafd zijn, men moet tijd en geld tot zijn beschikking
hebben. Er is talent te over, dat slechts herhaald optreden zou behoeven om tot volle
rijpheid te komen - want wat in de studeerkamer met zorg werd voorbereid is nog
niet altijd voldoende voor het podium. Maar men moet leven en slechts zelden wordt
een Maecenas bereid bevonden om, op in elk geval vrij onzekeren grond en op
onbepaalden termijn, geld te leenen of te geven. En zoo zoekt menigeen een
bescheidener weg, wijdt zich aan het onderwijs en gaat weldra daarin geheel op.
Er is evenwel nog een andere reden waarom Holland geen M a r t e a u , geen
C a s a l s , geen d ' A l b e r t heeft voortgebracht en C a r l F l e s c h heeft dat in het
licht gesteld in zijn interview, door het Weekblad voor Muziek meegedeeld. F l e s c h
wees er op dat ‘onze jongelui over 't algemeen te laat met hun instrumentale
ontwikkeling beginnen. Op zijn 15de jaar kan zelfs een zeer begaafd violist in Holland
in den regel nog nagenoeg niets, terwijl hij in Weenen op dien leeftijd het
conservatorium vaak reeds met den eersten prijs verlaat. Vandaar het gebrek aan
echte virtuozen onder de Hollanders.’ F l e s c h had meer bepaaldelijk strijkers op
het oog, hij had ook van pianisten kunnen spreken. Er zijn technische dingen die
men jong zonder moeite leert en die men jong leeren moet. Op lateren leeftijd gaat
het niet zoo goed meer, of in het geheel niet. De goede zijde der medaille is dat in
ons land de leerlingen gewoonlijk eerst in de conservatoria worden opgenomen,
wanneer zij reeds scholen hebben bezocht; vandaar meer algemeene
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ontwikkeling dan in het buitenland en deze heeft tengevolge, dat de Hollanders in
orkesten in den vreemde zeer gezocht zijn. Men vindt dan ook vele onzer landgenooten
in buitenlandsche orkesten; hier komt het meer aan op degelijk dan op brillant spel.
Merkwaardig genoeg: in den zang spelen de Hollanders thans een eerste rol, hoewel
zij dat nimmer te voren deden, zelfs niet in den tijd van den hoogsten bloei der
zangkunst. Welke ook de oorzaak moge wezen, tot hiertoe had Holland slechts een
enkelen vocalist voortgebracht, wiens naam over de grenzen kwam en algemeen
bekend werd. En niemand zou er in het buitenland vroeger aan hebben gedacht
zangers en zangeressen met onmogelijk uit te spreken namen uit een land te laten
komen, berucht om zijn vochtig klimaat. Thans is dat anders. Onze zangers en
zangeressen doen opgeld in Duitschland en beginnen dat zelfs in Engeland, Frankrijk,
België te doen. Steeds neemt het aantal toe van hen, die daar met succes den sprong
in de openbaarheid wagen. Geen wonder dat sommigen, door dat nationale succes
bedwelmd, den juisten kijk op de dingen verliezen.
Men herinnert zich den tocht van M e n g e l b e r g met het Amsterdamsche
Concertgebouw-orkest en het koor der Amsterdamsche Toonkunst-afdeeling naar
Brussel en Parijs, om daar B a c h 's Matthäus-Passion uit te voeren. Het was een
gevaarlijke onderneming en eene die zelfs, van een zuiver artistiek standpunt
beschouwd, haar bedenkelijke zijde had (voor het werk van B a c h toch was de
Trocadérozaal te Parijs zeker allerminst geschikt en gewenscht). Intusschen het succes
was groot en de critiek schier onverdeeld gunstig. Vrij algemeen werd erkend dat
men te Brussel en Parijs geen koor had als het Amsterdamsche, geen solisten als
M e s s c h a e r t en U r l u s . Maar, al werd het er niet bij gezegd, men bedoelde
daarmede natuurlijk dat met inheemsche krachten B a c h te Brussel en Parijs niet
zoo had kunnen worden vertolkt en zonder iets op de superioriteit der Hollanders te
zullen afdingen, dient dat te worden in het oog gehouden. De Bach-cultus begint
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eerst te Parijs en te Brussel. Al kan men nu niet zeggen dat B a c h bij ons populair
of in de mode is, wij staan in elk geval met hem op een veel gemeenzamer voet dan
de Franschen en de Belgen. Wij zijn met zijn stijl vertrouwd, omdat de meeste onzer
vokalisten en instrumentalisten hun vorming geheel of gedeeltelijk in het land van
B a c h , of van Duitschers ontvingen. Zoo moest wel op de zaakkundige critiek en
het ontwikkelde publiek te Brussel en Parijs de indruk verrassend zijn. Er waren
groote gevaren aan den tocht verbonden, gevaren gelegen in de uiterlijke
omstandigheden; maar eenmaal aangeland, was de overwinning vooraf vrijwel
verzekerd en men kon de reis aanvaarden met het bewustzijn op dit terrein de
meerdere te zijn. Men had al aanstonds den grooten factor in zijn voordeel, B a c h
in zijn eigen taal te interpreteeren, wat vooreerst niet, misschien wel nooit te Brussel
en Parijs zal kunnen plaats hebben. En hoe geheel anders, hoeveel gespierder en
kloeker klinkt niet B a c h met Duitschen dan met Franschen tekst!
‘Te weten wat 't vermag, sterkt een volk’, aldus besloot onlangs Neerlandia, het
sympathieke orgaan van het sympathieke Algemeen Nederlandsen Verbond, een
artikel getiteld ‘Nederlandsche muzikanten’ waarin de triumf der Amsterdammers
uitvoerig wordt besproken. Precies, mits men 't goed wete en zich aan de feiten houde.
Het is waar, wat Neerlandia schreef, dat men Nederlanders vindt in bijna alle groote
vreemde orkesten, maar als we dan verder lezen: ‘landgenooten leiden in het
buitenland orkesten van beteekenis’, met verwijzing naar M a x M o s s e l te
Birmingham, dan dient te worden gewaarschuwd voor overschatting, Voor zoover
bekend, is M e n g e l b o r g de eenige Hollandsche dirigent die een buitenlandsche
reputatie heeft en M a x M o s s e l is niet de leider van het orkest te Birmingham,
hij is slechts de ondernemer der orkestconcerten aldaar; dirigent is de Engelschman
Landon Ronald.
En nu ben ik genaderd tot de muzikale productie in ons land, waarover ik in mijn
vorig opstel, waarin zoovele
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namen van vreemde scheppende kunstenaars werden genoemd, het zwijgen bewaarde.
Maar daarover een andermaal. Het onderwerp vordert meer ruimte dan mij thans nog
zou overblijven, en is belangrijk genoeg om daaraan een afzonderlijke beschouwing
te wijden. En allicht opent het muziekfeest der Nederlandsche
Toonkunstenaars-Vereeniging te Arnhem, dat ik tot mijn spijt niet kan bijwonen,
nieuwe gezichtspunten.
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Verzen
Van H.F.W.
Genie en tijd.
Een span treflijke paarden is 't uwe;
Wat geest, wat gratie, wat vuur!
En kunt gij ze gansch niet regeeren,
Gij leert dat wellicht op den duur.
Maar de tijd, de vlugge, is vol arglist;
Licht dat, eer die kunst gij verstaat,
Het vuur van die geestige rossen
Verdooft en hun gratie vergaat.
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Een vrees.
Denk u de teerste zachtste vriendenharten
En al hun meêlij in één hart bijeen,
Welks pols in kalme rust elk hart zou tarten,
Dan nog zou 'k aarzlen 't mijne met zijn smarten
Vaak ingebeeld, zijn vreugd vol ijdelheên,
Drijfveeren, wenschen, streven, meest zoo kleen,
Aan 't oog van zulk een vriend zelfs bloot te geven;
'k Zou vreezen 't voorhoofd soms gefronst te zien
Of in zijn stem iets hards te hooren even.
Maar ach! gij englen, die mij hoort misschien,
Doet u mijn vrees van heilgen toorn niet beven,
Wijl ik zoo spreek, die rustig heel mijn leven
Gods oog verdroeg, dat heel mijn hart kon zien?

(Naar Elisabeth Barrett Browning).
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Dichterklacht.
Met meer kan daar op mij, niet meer, ach! nimmermeer,
Als versche morgendauw des harten frischheid dalen,
Die mij uit al wat grootsch of lieflijk is en teêr
Deed winnen nieuw gevoel en heerlijke idealen.
Die honing, dien ik in mijn cellen won weleer,
Ligt in de bloemen niet bereid, hoe schoon zij pralen;
Ach! 't was de wondre kracht alleen van 't jong gemoed,
Die zoo verdubblen kon der bloemen geurig zoet.

(Naar Byron).
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Jong en oud
Is heel de wereld jong, knaap!
Frisch groen al 't bosch getint,
Is elke gans een zwaan, knaap!
Elk deerntje een koningskind,
Grijp dan naar staf en paard, knaap!
Trek uit met blijden lach;
Der jeugd hoort wijde vaart, knaap!
Elk jongen hond zijn dag.
Maar is de wereld oud, knaap!
Kaal iedre boom en droef,
Wordt ijdel alle sport, knaap!
Gaan alle wielen stroef,
Zoek aan uw haard dan licht, knaap!
Bij d' ouden moe en mat;
Wèl u treft ge een gezicht, knaap!
Dat jong eens lief u had.

(Naar Tennyson).
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Buitenland
Onze moeilijkheden met Venezuela dienen wel in de eerste plaats onze aandacht te
trekken maar het is zeer moeilijk te zeggen, wat daaruit nog zou kunnen voortkomen.
Dat, evenals vóór jaren G u z m a n B l a n c o , ook thans president C a s t r o op
onverantwoordelijke wijze speelt met de belangen der vreemde natiën, waaronder
ook Nederland, en zijne brutale, om niet te zeggen brute dictatorsmanieren ook bij
het internationaal verkeer toepast, is geen wonder. En dat Nederland niet door hem
wordt gevreesd, waar hij vroeger met succes Engeland en Duitschland trotseerde,
behoeft evenmin verbazing te wekken; zelfs de Vereenigde Staten boezemen hem
tot op zekere hoogte weinig vrees in, al hoopt hij misschien op hunnen moreelen
steun, als hij de vreemdelingen trotseert. Ongelukkig voor hem vindt hij ook daar
weinig sympathie. Zou hij het dan tot een oorlog laten komen en de ongetwijfeld
van onze zijde aangewende pogingen om de verschillen aan arbitrage te onderwerpen
afwijzen? Bij dezen gewezen herder van Indiaanschen oorsprong, dezen willekeurigen
heerscher in zijn zoogenaamde federatieve republiek is alles mogelijk - ook daarom
was het zeker niet bijzonder voorzichtig van onzen intusschen blijkbaar en terecht
om allerlei redenen zeer ontstemden vertegenwoordiger zich openlijk zoo uit te laten
over het gouvernement, waarbij hij geaccrediteerd was, als hij in zijn brief aan ‘Hou
en Trou’ heeft gedaan. Dit schrijven heeft inderdaad veel van een groven misslag,
die wijst op het groote gevaar van het belasten van consulaire ambtenaren met
diplomatieke werkzaamheid, waarvoor zij geen opleiding genoten en die een geheel
ander karakter moet dragen dan de bezigheden, waarvoor consuls eigenlijk bestemd
zijn. Is dit werkelijk zoo - en de Venezolaansche heeren hebben er handig gebruik
van gemaakt - dan is de Regeering in een moeilijken toestand, waaruit alleen groot
beleid met eere kan redden. Met eere, want onze nationale waardigheid gedoogt niet,
dat Venezuela Nederland en zijne koloniën behandelt als een minderwaardig element;
maar aan de andere
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zijde onze nationale macht mag ook niet zonder meer worden gebruikt om de fout
van een ambtenaar te bedekken. Moet het zijn, dan mogen onze schepen mans genoeg
geacht worden om den geweldenaar aan den tand te voelen. Maar zou het veel helpen?
Beschieting van de Venezolaansche havens met hare talrijke vreemdelingenbevolking
zal hem minder hinderen dan een langdurige strenge blokkade van die havens, al
worden ook daardoor de vreemdelingen misschien nog het meest getroffen; het
binnenland is voor onze militaire macht feitelijk onbereikbaar.
Wat zal dat alles geven? Met vertrouwen moeten wij de zeker niet gemakkelijke
oplossing aan de Regeering overlaten en het doet goed te zien, dat onze dagbladpers
op eene enkele uitzondering na geen krijgsklaroenen blaast noch tegenover de eigen
Regeering, die alleen in staat is de zaken te beoordeelen, noch tegenover den brutalen
aanrander zelven. Gelukkig, dat onze zeemacht al dadelijk sterk genoeg schijnt om
een mogelijk aanvalsplan op Curaçao, Bonaire of Aruba te verijdelen. Caveant
consules..
Datzelfde mag ook gezegd worden van de jong-Turksche beweging, die altijd
weder een terugslag op onze Mohammedaansche mede-onderdanen in Indië zou
kunnen hebben. Al is die met zooveel beleid en goeden uitslag voorbereide beweging
niet bepaald van godsdienstigen maar veeleer van staatkundigen aard en zal men
spoedig een Turksch parlement zijn kunsten zien vertoonen op de slappe koord van
het constitutionneele leven, met den Sultan (!) als oppersten leider der vertooning tegen de vreemdelingen is zij zeker niet in de laatste plaats gericht. In zooverre is zij
nationaal-Turksch en dat is altijd iets, waarop gelet dient te worden, ook ten opzichte
van ons Indië, want nationaal-Turksch - dat is voor landen met Mohammedaansche
bevolking altijd iets bedenkelijks, en de Oostersche kwestie in hare nieuwste curieuse
phase is daarom ook voor ons allerminst zonder belang. Dat de invloed van Engeland
in Turkije er met het succès dier beweging niet op verminderd is, springt in het oog
en met spijtige belangstelling zien Duitschland, Rusland en Oostenrijk de nieuwe
evolutie van de Balkan-potitiek aan. Het ziet er om en bij den Balkan hier en daar al
heel zonderling uit. Men beschuldigt koning P e t e r van Servië en zijn veelbelovenden
zoon van aardige Groot-Servische plannen; Montenegro voelt zich daartegenover
verre van veilig; Macedonië ziet de zonderlingste verbroedering van bandieten en
werkelijk of zoogenaamd rustige bewoners; F e r d i n a n d van Bulgarije steekt den
neus op om te letten op de windrichting; Rusland bemoeit zich
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oogenschijnlijk met niets, al zat het tot nog toe nooit stil op den Balkan .... Wat zal
in de naaste toekomst uit dat alles voortkomen?
Dat vraagt men zich ook af ten opzichte van den algemeenen toestand in Europa.
Is die in alle opzichten geruststellend? Chi lo sa? Wij leven blijkbaar op vulkanen
en telkens doen zich onrustbarende rommelingen hooren, afgewisseld door het liefelijk
geluid van vorstenkussen op Cronberg, in Reval, in Stockholm. Al doet de Duitsche
zoowel als de Fransche en Engelsche pers nu en dan leelijk en kijkt men te Parijs
wantrouwend oostwaarts, oogenblikkelijk gevaar is er blijkbaar niet maar het is een
veeg teeken, dat niemand heel gerust is op den wereldvrede.
Ook in Zuid-Afrika is men dat niet. Men werkt in stilte voort aan de voorbereiding
eener nauwe aansluiting tusschen de verschillende thans Engelsche koloniën, het
ideaal van R h o d e s , dat nu werkelijk iets naderbij schijnt te komen, al is het niet
volkomen in den zin, waarin hij het wenschte.... Ja, het zal zijn ‘under the British
flag’ - dat heeft de oorlog beslist - maar de Hollandsch-Afrikaansche invloed zal
oppermachtig kunnen zijn in de federatie. Het blijkt echter steeds duidelijker, dat
van Nederlandschen invloed geen sprake kan zijn. En dat was ook te verwachten en
is zelfs te billijken. Afrika voor de Afrikaners! De discussie over het al of niet invoeren
van Nederlandsche onderwijzers is voor ons, Nederlanders, soms pijnlijk om aan te
hooren maar zij bewijst voor de zooveelste maal, dat zij, die van onze houding in
den oorlog een algeheelen omslag hoopten in de bekende ongunstige stemming der
Boeren in het algemeen ten opzichte der Nederlanders, verkeerd hebben gezien.
Dankbaar mogen zij tot op zekere hoogte zijn maar van Nederlanders willen zij ten
slotte evenmin geringeloord worden als van Britten. En dat is hun niet kwalijk te
nemen! Van onzen kant moeten wij hopen, dat de federatie zal slagen, want daardoor
alleen kan Zuid-Afrika zich ontwikkelen in al zijn kracht en voortsturen in de richting
der volkomen onafhankelijkheid, waartoe het ten slotte zal moeten komen
De netelige vraag van het al of niet wenschelijke van den invoer van Nederlandsche
onderwijzers en werkkrachten heeft in den laatsten tijd hevige discussie veroorzaakt.
Men klaagt in Afrika nog altijd over de parmantigheid dier onderwijzers, die, trotsch
op hunne kennis, met eenige minachting neerzien op de onontwikkelde Boeren, die
zij de Europeesche beschaving deelachtig willen maken; men klaagt er over de
‘ongodsdienstigheid’ der
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Hollanders, die zich in verouderde vormen van het Zuid-Afrikaansche kerkelijke
leven niet altijd thuis gevoelen. Laat ons van onze zijde voorzichtig zijn en ons niet
al te veel opdringen. Laat ons vooral bedenken, dat Zuid-Afrika zichzelf wil blijven
en hoogst gevoelig is zelfs voor den schijn van een door ons begeerde voogdij: dat
tenslotte misschien een in hoofdzaak Nederlandsch Zuid-Afrika uit den grooten
smeltkroes te voorschijn zal komen maar dat die nieuwe staat tegenover Nederland
zelf volkomen vrij zal willen blijven en niet al te veel herinnerd moet worden aan
bewezen weldaden, waaraan - laat het ons ruiterlijk erkennen - dikwijls zekere
zelfzuchtige doeleinden niet volkomen vreemd geweest zijn. Als de verhouding
tusschen Nederland en den nieuwen staat ongeveer zal zijn die tusschen de Vereenigde
Staten en Engeland, mogen wij van geluk spreken; dan zal in Zuid-Afrika geschieden
wat in Noord-Amerika door het verlies van Nieuw-Nederland in de 17de eeuw ten
eenenmale verijdeld is. Laat ons hopen, dat die nieuwe natie onze taal, zij het in
gewijzigden vorm, als voertuig harer beschaving zal behouden: dan is ook voor onzen
stam reeds veel gewonnen, meer dan men soms meent te mogen verwachten.
In Frankrijk heeft de Kamer met 150 stemmen meerderheid de door den minister
voorgestelde couponbelasting aangenomen. Afgezien nog dat in 't algemeen een
belasting van de staatsschuld een vermomde vorm van gedeeltelijk staatsbankroet
is, zoo was hier nog bepaalde trouwbreuk, daar bij de uitgifte dezer obligaties
uitdrukkelijk gewaarborgd was, dat zij onbelast zouden blijven. Geen sofismen - als
b.v. dat de tegenwoordige regeering een andere is dan die welke de belofte deed
(alsof er in den Staat geen continuïteit van verplichtingen bestond) - kunnen deze
schending van recht goedpraten. Alleen toonde de Kamer zich eenigszins begaan
met de kleine renteniers, die van de belasting vrijgesteld worden - stellig minder om
met billijkheid of welvaart te rekenen dan om een groot aantal kiezers te sparen.
Waren de groote fortuinen het talrijkst, dan zouden deze onbelast blijven: zoo smaalt,
niet zonder reden, de ‘Revue des Deux Mondes’. Het bederf der politieke zeden is
ook weer gebleken uit de processen tegen het sensatieblad le Matin, die nog niet
geheel zijn beslist - maar waarin aanvankelijk de courant veroordeeld is.
In den Senaat is de discussie over de naasting der Wester-spoor geopend met een
krachtig pleidooi van Wa d d i n g t o n , die aantoonde, hoe onzuiver de financieële
berekeningen van het ministerie in dezen zijn en hoe verderfelijk de maatregel zou
zijn voor de
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staatsfinanciën. Een rede van den oud-minister R o u v i e r met dezelfde strekking
heeft grooten indruk gemaakt. Toch is de maatregel, zij 't dan ook met de kleinst
mogelijke meerderheid en met zekere clausulen van uitstel aangenomen. Ook hier
is weer een der misbruiken van 't parlementarisme snijdend scherp uitgekomen: dat
nml. een wet, die volgens 't oordeel der meerderheid heilloos is voor 't Vaderland,
toch wordt aangenomen onder dwang van een kabinet, dat de quaestie van vertrouwen
stelt, en men dus de algemeene belangen achterstelt bij partijberekeningen en intrigues.
In elk geval is het ministerie staande gebleven - al voorspelt men zijn val in 't najaar
- en de naasting is ‘in beginsel’ aangenomen, maar de uitvoering toch op de lange
baan geschoven.
In deze beide opzichten: de rentebelasting en de naasting der Westerspoor, is 't
ministerie op den weg der radicale, afbrekende politiek. En - merkwaardige samenloop
- het zijn voor een deel conservatieve (liberale, progressistische) stemmen, die het
steunen uit vrees voor erger: terugkeer van het ‘bloc’ systeem van C o m b e s .
Trouwens, C l e m e n c e a u doet soms de taal hooren van een minister, die de orde
handhaaft; zoo toen een oproer bij een staking een paar slachtoffers had geëischt.
C l e m e n c e a u heeft uitdrukkelijk verklaard tegen, niet vóór de barricaden te
strijden: maar zijn minister van arbeid blijft V i v i a n i heeten - en deze moet wel de
Confédération générale du Travail niet te zeer tegen zich innemen. Ook hij en de
zijnen ondervinden thans de overal op te merken waarheid, dat een minister van
achter de groene tafel de zaken geheel anders beziet dan een lid der oppositie, zelfs
al staat hij vlak vóór die veel begeerde tafel; men behoeft ten deze geen twijfel te
koesteren aan de oprechtheid zijner meeningen, als men hem precies het
tegenovergestelde ziet doen van wat hij vroeger gezegd of zelfs beloofd heeft.
Dat moet overigens erkend worden: dit ministerie heeft geen vaste politiek
gevonden maar alleen zich staande gehouden, terwijl men zijn val tegen 't begin der
volgende zitting voorspelt. Wie kan echter met onberekenbare factoren rekenen?
Zeker is, dat het Fransche parlementarisme aan alle landen het afschrikkend voorbeeld
geeft van politiek, die uitsluitend in 't belang der partijen en personen gevoerd wordt
zonder in de eerste plaats rekening te houden met het landsbelang. Het is voor niemand
een geheim, dat de wet op de naasting van de Westerspoor en de nog altijd hangende
op de inkomstenbelasting bij geheime stemming met groote meerderheid zouden
verworpen zijn of worden; maar men stemt onder
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de vrees voor de publieke opinie, de comités en de courantiers - die alwijze
voorlichters der publieke opinie, die brave onbaatzuchtige dagbladschrijvers! Daarbij
zijn er in het Fransche parlement allerwonderlijkste manieren om voor afwezigen te
stemmen, om stemmingen bij een nieuwe ‘pointage’ te wijzigen; zeden, welker
toepassing onlangs in den Senaat het ministerie nog op de been heeft gehouden. In
den parlementairen rusttijd gaan echter de grèves haar gang en de C.G.T. blijft
algemeene werkstaking (als krachtproef en generale repetitie van 24 uren) en oproer
prediken. Totnogtoe zonder succes; en het ministerie heeft gelukkig den moed gehad
de belhamels der opruiing gevangen te zetten.
Intusschen reist president F a l l i è r e s in de Noordsche wateren en bezoekt de
Scandinavische havens en den Tsaar. Alles verloopt naar een protocol van uitbundige
hartelijkheid, maar het kan niemand ontgaan, dat wij vèr zijn van de dagen, waarop
het Fransche volk met dolle vreugde het woord ‘Alliance’ opzoog, dat F e l i x F a u r e
van de boorden der Newa bracht.
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[Vierde deel]
Een Herinnering uit de Preanger
Door C.M. Vissering.
Wij zijn heden te Bandoeng in de Préanger aangekomen.
Bandoeng is een der weinige Indische steden, die zich van de andere onderscheiden,
door een eigen stempel, en waarschijnlijk in de toekomst door een eigene bestemming.
Gelegen op een hoogvlakte met vruchtbaren bodem, te midden eener grootsche
bergnatuur, omringd van kuituurondernemingen, is deze stad het middelpunt der
omwonende planters. Terwijl haar uitnemende ligging om de Préanger bergen te
bereizen, en haar koel klimaat, haar tot een der aangewezen ontspanningsplaatsen
voor de bewoners van het lage land van West-Java maken.
In de toekomst zal Bandoeng meer en meer worden een der voornaamste steden
tot vestiging van Europeesche families in Indië, ook na den afloop van den tropischen
werkkring. De stad bezit uitnemende scholen, goede hôtels, mooie winkels, ren- en
sportterreinen, en de gelegenheid tot het genieten van kunst, van wat Indië op dat
gebied geven kan. Onder de verkwikking van een zacht klimaat, zonder den druk
der tropenhitte, zijn hier te verkrijgen de voorrechten van een materieel rijker en
gemakkelijker leven dan het Westersche Vaderland kan bieden.
Het is Zondagavond; lichte maan. De wegen zijn vol

Onze Eeuw. Jaargang 8

2
wandelaars. Op het terras van de Societeit geven Italianen een concert. De atmosfeer
is koel. De muziek klinkt klaar op in de ijle lucht.
In de zaal wordt door jonge menschen en kinderen met veel bevalligheid en goed
bewegen gedanst. De tengere vlugheid der jonge vrouwen en kleine meisjes, in haar
losse lichte kleeding is allerbekoorlijkst om te zien.
Er is in deze geheele omgeving iets dat niet Hollandsch is; sierlijker, vlugger,
vroolijker, opgewekter. Omgeving, atmosfeer en gezelschap geven den indruk van
een badplaats in Zuid-Europa. Het volmaakte gevoel van zomer, de vlugge
bewegelijkheid van 't publiek, veelal van donker type met zwarte oogen en zwart
haar, zou kunnen bestaan aan de Italiaansche, Fransche of Spaansche Riviéra.
Het is acht uur. Op de tonton der Inlanders klinken acht doffe slagen. Wij keeren
huiswaarts. De breede tamarindelanen om den aloeng-aloeng zijn zilver doorweven
van maanlicht. De gladde zuilenstammen der koningspalmen voor het Residentiehuis
strekken de vorstelijke kronen machtig omhoog naar den doorschijnend glanzenden
hemel. Op het dak van den Missigit speelt mysterieus het licht. Het
blootvoetsgeschuifel van inlanders, mannen, vrouwen en kinderen, in opdeining van
kleurige kleederen, gaat ons raaklings voorbij.
Heeft men zich hier werkelijk één oogenblik in het Westen kunnen wanen? Ook
maar één seconde de klaarheid der stranden van de Middellandsche zee kunnen
vergelijken bij de mystiek dezer tropenatmosfeer? De kinderspeelgoedpalmen aan
de Riviéra, bij de reuzenpalmen van het Oosten in den tropischen maanavond? De
gedachte in de colonie van Europeanen, ginds op het societeitsterras opgekomen,
doet hier op den aloen-aloen even glimlachen.

I.
Vroeg in den morgen, te half zes, rijden wij uit om den Tangkoeban Prahoe1), een
der voornaamste kraters

1) Omgekeerde prauw.
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van de Préanger, wiens kruin op de kiel van een omgekeerd schip gelijkt, te gaan
bezoeken.
Het is nog geheel duister; zware nevelen omhullen de stad; de atmosfeer is zeer
koud. In de huizen branden nog de lichtjes van den nacht. In den schemer van den
komenden dag schuifelen de menschen als schimmen langs den weg.
De nevelen trekken op. Het licht daagt over het land. De zon beschijnt de bergen.
Wij volgen den weg naar Lembang.
De door drie vlugge paardjes getrokken karretjes voeren ons in rennende vaart
over den heirweg, langs in waterblinkende sawa's, djagonvelden, katellatuinen,
verwilderde koffieboomen, bamboe- en arènbosschen, en langs de hooge paggers
der dessa's. Wij stijgen immer, met steeds wijder blik over het land, naar eindelooze
horizonten met onbegrensde bergketens onder den verren, wijden, opaalzachten
hemel.
Te Lembang wordt verwisseld van vervoermiddel; te paard of per draagstoel gaan
wij nu het hooggebergte in. Langzaam gaat 't stijgend de zonnige lanen van
uitgestrekte kinalanden door, tot aan de grens der ontgonnen gronden. Met steile
ziegzagen gaat de weg door de duisternis van het oerwoud. Er is geen ander geluid
dan de stemmen der koelies, die voortdurend de zware bamboes der draagstoelen
van schouder op schouder verwisselen, en met korte kreten zich zelf opwekken. De
lucht in het bosch is kil, vochtig, huiveringwekkend; met walgelijke geuren van
doode planten.
Ondoorzichtbaar is het woud aan alle zijden. Een smal boschpad, door gebruik
gebaand, geeft slechts een doorkijk recht vooruit, vaak tegen hooge steilten, waartegen
de koelies in snellen huppelpas, met luid aanhitsend geschreeuw, op klauteren,
verwonderlijk zeker den voet neerzettend in modder, op steenachtig gruis, in hoog
gras, of op gladde hellingen met een net van zware boomwortels. Langs het pad,
waar het oog ook schouwt, ondoordringbare plantengroei; van den bodem af tot aan
de toppen der hooge zwaarstammige boomen, met donker gepolijst, glinsterend harde
tropenbladeren. Waar even een zonnestraal doordringt,
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blinkt het gebladerte op als metaal. Om de hooge boomen overal lianen; klimplanten
in talrijkheid, groei en bloei onbegrensd; op zich zelf reeds machtige boomen, die
de woudreuzen omstrengelen tot hoog in den top.
Verscheidene malen is de weg versperd door een gevallen boomstam, een grooten
dooden tronk vol levend groen van parasietenplanten; reuzen te log om te verplaatsen,
zoodat door den mensch opnieuw door het gebruik een weg is gebaand, om het doode
lichaam heen. De paarden volgen het smalle pad langs den tronk; de koelies trekken
behendig de draagstoelen onder den dooden stam door, als onder een poort van
weelderig groen. Met ver van het looppad links, is een tijgerval in het bosch; een
huisje van takken gemaakt, met een open deur, waarachter een geit wordt
vastgebonden, als lokaas voor den tijger.
Naar den top wordt het pad steiler en steiler. De lucht wordt koeler, lichter, minder
kil-vochtig; de ondragelijke ontbindingswalmen vervloeien geheel, waar een
zonnestraal doordringt. Nog immer geven de morgennevelen zachtheid aan het licht
en geheimzinnigheid aan het bosch.
Op de opener wordende wegen, klateren nu overal, de glanzende tropenbladeren
in het licht. Teer week staan nu de zacht groene varens tusschen de dwergpalmen,
bekerplanten en het mos, wat in de duisternis van het woud alles één was met het
harde tropenloof aan den wegrand. Rechts van den weg openen zich uitzichten over
diepe ravijnen, naar de wijde, eindeloos blauwe heuvelenreeksen der verre bergketens,
van het grootsche vulkanenland der Préanger; tegen de hellingen der ravijnen staan
hooge stammen van palmen en boomvarens los van het woud, met de vertakte kronen
als kantwerk tegen den hemel. Links immer onveranderd de hooge ondoorzichtbare
muur van het oerwoud.
Een sterke zwavellucht beheerscht geheel de atmosfeer; wij hebben den top van
den berg bereikt, dalen af naar den krater. De plantengroei verandert volkomen. Kale
stammen van doode boomen staan tusschen schaarsch levend hout, waarvan het blad
nog is verschrompeld onder inwer-
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king van vulkanische dampen. Wij zijn nu twee duizend meter hoog.
Langs zonnige witte kiezelpaden rennen de koelies naar beneden, en houden
plotseling halt aan den rand van den krater. Voor welk een titanenwereld staan wij
hier! Een wijde diepte vol snel bewegende nevelen van neerslaande wolken met een
overweldigende zwavellucht.
De krater is in twee deelen gedeeld, gescheiden door een aarden wand. Links
stijgen de wolken op. De rotswanden van de westelijke helft, de Kawah Oepas,
worden zichtbaar. Een diepe kuil met kale, naar benedenwaarts zwaar gevoorde,
ingeschuurde rotsen. Door 't schemerlicht der witte nevelen schijnt al meer zichtbaar
een zilvergroene waterplas. Plotseling blikkert met verblindend licht de zon op een
melkwit kratermeer.
Rechts van den Kawah Oepas altijd nog een nevelenwereld, langzaam, langzaam
vervagend. Ook daar trekken de wolken op. De tweede rotsenkuil, de Kawah Ratoe,
een reusachtige gapende muil in het gebergte, wordt zichtbaar. Hier geen licht of
kleur, de woestheid verbrekend. Niets dan diep gevoorde grauwe rotswanden, waarin
het vuur heeft gewoed. De verwoeste overblijfselen van een wereld door zichzelf
vernietigd.
Het is nu elf uur. De tropenzon is verkwikkend hier in de hoogte. Het land om ons
heen onbegrensd naar alle hemelstreken met schitterende horizonten en zonbedrenkte
bergketens, gelijkt een wereld van vreugde en licht.
In een gezellig kampement van opgewekte tochtgenooten, rustende koelies en
grazende paarden, gebruiken wij het ontbijt.
Een klein meisje biedt haar paardje Bintang, wat Ster beteekent, een stukje djeroek1)
aan.
‘Het paard houdt niet van djeroek’? zegt zij tot den inlandschen geleider, als het
dier den kop terugtrekt.
‘Misschien houdt de man van het paard van djeroek’, antwoordt de man bescheiden;
en het kind geeft de vrucht aan den inlander.

1) Indische sinaasappel.

Onze Eeuw. Jaargang 8

6
Hoog staat nu de zon aan den hemel. Op den terugweg is het oerwoud vol licht. Alles
is anders! De bloemen die wij in den morgen nauwlijks hebben gezien, schitteren nu
overal op. De hooge boomstammen zijn beladen met varens en orchideeën. De
klimplanten tusschen het gebladerte zijn vol bloemen ieder van eigen kleur, maar
dooreengestrengeld als bloeiende boomen, met bloemtrossen van rood, wit, geel en
blauw, in hooge bloemenpiramides tot aan de toppen der woudreuzen. De schimmelen paddestoelgeuren van het vergane leven zijn door de zonnewarmte beheerscht.
De diepten der ravijnen met de opwuivende panaches van palmkronen en varenwaaiers
liggen in den brandgloed van het licht. Telkens klinkt een klaar geluid door het bosch
van een enkelen vogel met de intonatie van een menschenstem; het is waarschijnlijk
een béo.
Wij komen jagers tegen, één voor één achter elkaar met hun rustigen vasten stap
van boschmenschen, het blaasroer in de hand. Bundels orchideeën worden ons
gebracht, door kleine jongens, die onverwachts als kabouters uit het bosch springen,
en met een onderdanig gebaar bedeesd de bloemen aanbieden. De koelies hebben de
draagstoelen met orchideeën versierd, en met een schat van wilde bloemen die ik
nimmer heb gezien en waarvan ik geen enkelen naam ken. Veel witte en veel blauwe
bloemen, die er uitzien alsof ze gemaakt zijn van was; de orchideeën in de prachtigste
variëteiten en verscheidenheid van kleuren. Heeft in den morgenstond het bosch den
indruk gemaakt van een koele grootsche kathedraal, nu op het middaguur gelijkt het
een verlichte rijk versierde feesthal.
De opene wegen door de kinatuinen zijn brandend heet. Telkens moeten de
vermoeide koelies rusten en omwisselen met het dubbeltal dat tot vervanging is mee
gegaan. Om beurten loopen zij snel vooruit, om in een waterplas, vlak aan den weg,
even voor Lembang, te gaan baden.
Te Lembang wordt weer van vervoermiddel gewisseld. De frissche groentetuinen
van Lembang blakeren nu in de zon. Met nog sneller vaart dan in den morgen rennen
de
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paarden nu door stof en middaghitte den steeds dalenden weg naar Bandoeng terug.
Er is hedenavond een voorstelling in den Bioscoop. Al wat ademhaalt is er heen. De
galerijen van 't hôtel, een uur geleden vol leven en vroolijkheid, zijn geheel verlaten;
er is slechts één bediende, immer bij de hand, voor wie zijn dienst mocht wenschen.
In volkomen stilte gaat de tijd voorbij.
De maan beschijnt het binnenplein. Daar schuifelt iemand nader, de galerijtrap
op; hij hurkt neer; het is de menatoe, de waschman, die waschgoed thuis brengt. De
baboe schijnt er niet te zijn; ik wensch niet gestoord te worden. ‘Toengoe’1), zeg ik
tot den man, en rustig blijft hij wachten, onbewegelijk als een houten pop; zijn oogen
staren naar de verte, naar de richting van de maan, maar met een blik of zij naar
binnen zien.
De menatoe is verdwenen. Onzichtbaar, onhoorbaar als van de trappen
weggegleden; heengeslopen als een gestalte zonder leven. De baboe zit nu op de trap
der gallerij; onzichtbaar, onhoorbaar is ook zij gekomen; haar rose baadje schijnt in
het maanlicht. Ook zij zit als een houten pop; zij is omringd van schoenen; zij glanst
maar als een automaat de schoenen op; haar oogen staren op haar werk met denzelfden
blik als van den waschman naar de maan. Zij poetst maar, poetst maar, poetst maar
weg, het stof van de Tangkoeban Prahoe.

II.
De nachten zijn koel te Bandoeng. Zware nevelen omsluieren stad en land, eerst
vervagend na zonsopgang.
Wij rijden heden naar een kinatuin in het gebergte. In schemerduister klateren vijf
karren over den heirweg, met hoevengetrappel van vijftien kleine paardjes en den
‘ajo-roep’ van vijf koetsiers.
Reeds overal is op den weg beweging. Eén voor één,

1) Wacht.
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achter elkaar, gaan de inlanders langs den wegkant voort, voor hun werk naar de
stad, of zwaar beladen met passarwaren naar buiten. Onder de vroegochtendgangers
zijn ook groote kudden ganzen. Schommelend en kwekkend waggelen de dieren
langs den wegberm; van den vroegen morgen tot den laten avond door den
ganzenhoeder gejaagd, worden zij tegen den nacht gedreven naar een dessa, waar
zij worden gevoed en eieren leggen, welke voor het krieken van den dag door den
ganzenhoeder in de dessa worden verkocht.
Als het licht wordt is mijn eerste genoegen de persoon van den koetsier. Zijn
tengere gestalte in een paarsroode cabaja met roze en witte bloemen, hangt of zit
tusschen het kleine stukje van den bok, dat een groote handkoffer, die bijna de geheele
voorruimte van het bekrompen voertuig inneemt, vrijlaat. Van die zitplaats, leidt hij
met de linkerhand de drie vurige Batakkers, in dolle vaart over den weg. Zijn
geelbruine hoofddoek met een der vier punten naar beneden in den nek, draagt hij
als een helm op den schedel.
Wij rijden voor, met vrij uitzicht op den landweg en de uit nevelen opdoemende
bergen. Aan den gezichteinder in den bergkrans rijzen recht vooruit, drie hooge
bergen tegen den horizont, ‘de Drie Bergen’ genaamd, het doel van onzen tocht; van
de vlakte uit gezien nog vage silhouetten.
De rit in den vroegen morgen is boven alle beschrijving heerlijk. Zonder stof,
omdat wij voorrijden; zonder hitte, omdat de zon haar stralen nog niet over de bergen
werpt; nog zonder het verblindende licht, dat voor den Europeaan in de tropen een
zoo harde beproeving is, en waarvan de klaterende schelheid alle schoonheid aan
het landschap ontneemt.
Wij gaan in onze snelle vaart van alles voorbij. Sawa's in alle stadiums van groei.
Modderpoelen, waarin nog de stoppels van den vorigen oogst verrotten, en buffels
de zware lichamen vol welbehagen rond wentelen, om plotseling op de logge pooten
te recht te komen, de grijze huid besmeurd met modder. Doorweekte kweekvelden,
waar de gezaaide
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paddi reeds in volle bossen uit het water opkomt. Akkers, waarop aar voor aar de
rijst is uitgeplant, in fijne lichtgroene strepen, regelmatig en recht, als met een lineaal
getrokken, naar de verre horizonten. Vol groene velden met fluweeligen oogst, en
gouden landen met vroolijk leven van het oogsten. Op den weg overal mannen en
vrouwen en kinderen met vrachten van keurig gebonden paddibosjes, huiswaarts
trippelend naar de dessa's. De rijst bevolkt het gansche jaar het geheele land, en het
gewas bekleedt de aarde.
Wij rijden langs geheimzinnige bamboebosschen. Duistere bosschen van tot
boomen geworden rietbundels, met smalle langwerpige neerhangende bladeren, zacht
ritselend in den wind. Zwarte bosschen, nu nog wazig doorneveld van morgendampen,
maar straks beplekt met zonnegoud. Achter de bamboebosschen liggen verscholen
kampongs; een graspad, een houten hekje, een bamboepoortje, een brugje over een
greppel, soms is er even iets, dat een menschenwoonplaats doet vermoeden; en in
de diepte van het duistere bosch schemert soms een silhouet van licht, de gestalte
van een forschen Soendanees in witte cabaja, de slendang om het hoofd geslagen tot
beschutting tegen de morgenkoelte.
Naast de donkere bamboebosschen zonnige katellatuinen; sierlijke doorzichtige
tuinen, vol hoog opgroeiend loofhout met veelvingerige bladeren, waaruit de tapioca
wordt bereid. De katellatuinen gaan over in bosschen van groote arénpalmen.
Tropenreuzen waarvan de arènsuiker wordt gemaakt, met dikke ruige stammen en
hooge blauwgroene kronen van zware palmbladeren. En langs bosschen en tuinen
hooge randen volbloeiende onkruidhagen van ketjoeboenplanten met groote witte
leliekelken, en van wilde goudsbloemen met glinsterend gele kronen.
Dan weer palen ver noch bosch, noch boom, noch bloem; slechts stijgende terrassen
met rijstvelden in lange lijnen, strekkend naar het wijd verschiet.
Wij rijden dessa's door met ruime aloeng-aloengs, regentenwoningen, zout- en
opiumpakhuizen. Dan is het alsof onze Soendaneesche paardenmenner tot
krankzinnig-
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heid wordt opgewonden. Het tengere lichaam in de kleurige cabaja trilt van nerveuze
kracht; de fijne rechterhand gaat telkens met een allerbevalligste beweging in de
lucht. Dan plotseling de gestalte hoog, het hoofd geheven, den rechter arm zwaaiende
in de ruimte, jaagt hij met schelle schreeuwkreten de paarden tot uiterste inspanning
op; wij rennen langs den passar, waar alles ruim baan maakt en uit elkander stuift.
Bij een draai van den weg in de eenzaamheid, is plotseling alles anders. Er komt
ontspanning in het geheele wezen; de paarden gaan in kalmen draf; de paardenmenner
schijnt te droomen over zijn span; er schijnt nauwlijks leven in de onverbroken rust
van 't lichaam; totdat plotseling weer op den weg iets zichtbaar wordt, een brug over
een rivier, visschende mannen, badende vrouwen; dan weer is 't aandacht trekken;
de op nieuw gehitste paarden vliegen weer voort, de arm gaat weer in de lucht en
het décoratieve lijf in de roodpaars gebloemde cabaja is weer één tinteling van
gestrekte spierkracht en beweging.
‘De kerel is dol’, zegt mijn metgezel in het rijtuig.
‘Hij is een geboren tooneelspeler’ antwoord ik.
In de dessa Pengalengan verwisselen wij van paarden. Met nieuwe paarden, nieuwe
koetsiers en nieuwe voertuigen rijden wij nu de bergen in. Duidelijk zichtbaar liggen
nu ‘De Drie Bergen’ voor ons; reeds is het zadel te onderscheiden waartegen de
krater van den Wajang ligt.
Schaarsch wordt het bosch. De ontgonnen gronden der rijstvelden worden
zeldzamer. Met sterk stijgende ziegzagen gaat de weg nu 't gebergte in. Rechts en
links tegen de hoogte der hellingen en in de diepte der ravijnen deinen geruischloos
de rietpluimen van alang-alanggras. De nieuwe paarden worden gedreven door een
forschen bonkigen koetsier, gekleed in een straf witte cabaja.
Fel beschijnt de zon nu de aarde. De atmosfeer wordt ijler; altijd koeler. Vier uur
hebben wij gereden. Langzaam komt die zekere droomstaat over den geest, waarin
de omgeving van het leven is als een droombeeld.
Rechts in het verschiet tegen de berghelling is telkens
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zichtbaar een steil paardenpad, stukken van den ouden heirweg. Soms is er een
inlander met zijn paard te volgen, of eenige beladen koelies, die zware lasten naar
boven pikelen; ook enkele vrouwtjes, kleurige poppetjes onder het glinsterend rond
van een gelen of groenen pajong. Een rustig stil bewegingspel van kleine marionetten,
op het zonnige bergpad.
Nu rechts, dan links van den weg ruischen kleine waterstroomen; een behaaglijk
geluid in het droomvoortgaan.
Wij rijden een dessa door, langs huizen van voorname inlanders met popperige
pendoppo's en met roode bloempotten versierde tuinen. Wij verlaten dan den rijksweg,
slaan een binnenweg in, door de eigenaren der verschillende ondernemingen onderling
aangelegd. Links uit het geboomte van een gouvernementskinatuin rijst een groot
wit landhuis tegen de berghelling op; een oogenblik later rijden wij op de gronden
van de kina-onderneming Kertamanah.
Het is omstreeks twaalf uur. In het schelle licht schitteren overal aan den wegkant
de bordpapierachtige groote witte klokken der ketjoeboenplanten, een soort van
nachtschade, op; hooge oude kinaboomen, met rood blad in de toppen, geven
levendige kleuren van herfstbosch in het verschiet. Om de kampongs staan
uitgegroeide verwaarloosde koffieplanten; onder het lage groen langs den wegkant
ritselen opborrelende waterbronnen. De paarden hebben immer hun vaart behouden,
ook waar de steilten op den weg vaak zeer straf zijn geweest.
Wij zijn nu aan den voet der ‘Drie Bergen’; boven het oerwoud is duidelijk
zichtbaar de kale witte plek van den wajangkrater.
Plotseling verwijdt zich het pad. Voor ons ligt een plein met een paar
ambtenaarswoningen, twee wapperende vlaggen op hooge standaards, een kleine
vijver en daarachter een groot wit gebouw. Wij hebben de Bestuurderswoning der
kina-onderneming Kertamanah, waar wij eenige dagen zullen doorbrengen, bereikt.
De zon is onder. De maan komt op. In de verte
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tjingelt de nachtmuziek van een gamelang. Het is zeer koud.
Onder het heldere licht van de maan loopen wij naar de passarloods bij de kampong
vanwaar de muziek klinkt. Aan één zijde in de loods zijn koopwaren op den bodem
uitgestald; grove haarkammen, blinkende snuisterijen, gespen, gordels, cabajaspelden,
spiegeltjes; primitief grof goed, even in de duisternis oplichtend onder den
roodachtigen vlammenschijn van kleine flambouwtjes, laag op den grond.
Er waait een tocht door de loods, die naar één richting wat rose walm opstuwt van
de kleine flikkerende flambouwenvlammen. Achter de koopwaren lichten, in de
duisternis der loods, de zittende figuren der kooplieden op. Rustig bedienen zij de
langzame klanten, die neergehurkt de waren bekijken, soms even betasten, en na
loven en dingen, rustig met of zonder iets verdwijnen. Een kleine markt in de
duisternis, zonder marktgeschreeuw of rumoer, met wat stil geluid van de eentonige
gamelang, die onafgebroken zonder variatie, als een stille slaapmuziek blijft
voortzeuren, bij tusschenpoozen met een kleine melodie van een Arabische viool,
die even de aandacht opwekt.
Een paar uur later gaan wij terug naar de loods voor een Wajong-Wong voorstelling,
nu begeleid door de mooie volklinkende eigen gamelang der onderneming. Alle
ruimte naast de uitgestalde passarwaren is nu volgepropt met menschen en kinderen
van allerlei leeftijd, tusschen de jaren van grijsaard en zuigeling.
In het midden der loods is een vierkante ruimte vrij gehouden, waarover matten
zijn gespreid. In het front van dit vierkant is een klein kleurig scherm; rechts de
gamelang; tegenover het scherm een rij rieten stoelen, voor ons, Europeesche
toeschouwers. Vlak voor ons twee hooge flambouwen, met walmenden rooden gloed
verspreidende vlammen, verlichtend het vierkant waarin straks de tooneelspelers
zullen optreden, maar evenzeer ons gezelschap.
De loods is verder volkomen duister; maar het flambouwenschijnsel reikt ver. Zoo
ver de duisternis kan worden doorschouwd, zijn hoofden zichtbaar op verschillende
hoog-
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ten, van den grond tot halverwege de wanden; hoofden met groote vochtige, wijd
opene, zwarte oogen, die zoolang de voorstelling niet begonnen is, in hoogste aandacht
zijn gericht op ons.
De gamelang speelt onverpoosd door. Er is nu kracht in het spel; de muzikanten
zijn er in; telkens zingen zij luid mede.
Van achter het scherm komen langzaam vier danseressen te voorschijn; drie
volwassen meisjes en een kind van ongeveer tien jaar. Zij hurken neer, maken de
semba, een eerbiedsbewijs voor ons, voordat zij in hare kostuums van vergaan helle
kleuren, met stille bewegingen en langzame passen de plaats van handeling betreden.
Met rustig, rhythmisch bewegen, van geheel het fijne tengere lichaam, maar vooral
van armen en handen, meer als marionetten dan als levende wezens, dansen zij in
zacht gedein van kleuren en blinkenden glans van metalen sieradiën, langdurig in de
kleine ruimte voort, onder het bewegelijk flikkerlicht der fakkelvlammen.
De toeschouwers komen in de stemming. De aandacht is geboeid. Het oog ziet
niets dan de bewegende vrouwen in het kleine vierkant van licht; het oor verneemt
in de onverbroken stilte geen ander geluid, dan de tonen der gamelang. Er is één
invloed welke al die menschen gebonden houdt; de invloed van het kleine tooneel.
Dat is het doel van dit voorspel.
De danseressen verdwijnen; het volk is voldoende geboeid.
Op het tooneel verschijnt nu een koning. Hij handelt slechts door beweging, een
‘dalang’ treedt sprekend voor hem op.
De tweede persoon die opkomt is een kluizenaar. Een wonderlijk wezen, in een
allerdwaast gewaad; hij maakt de potsierlijkste bewegingen; voornamelijk met het
bovenlichaam en armen en handen.
De koning heeft hem laten ontbieden om met hem te beraadslagen over het huwelijk
van zijn zoon. Hij wenscht voor dien zoon een vrouw te zoeken, doch weet noch wie
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te kiezen, noch waar haar te vinden. De kluizenaar geeft hem den raad een jonge
maagd te laten schaken. De geschiedenis van deze schaking zal heden avond het spel
zijn, dat door de tooneelspelers van den Wajong-Wong zal worden vertoond.
Reeds in het eerste bedrijf komen meerdere personen op het tooneel: de koningin,
de prins en eenige jonge maagden. Met verschillende stemgeluiden vertolkt de
‘dalang’ ieders rol, begeleid door de gamelangspelers, hartstochtlijk snel en luid, of
met langzame droomerige tonen, naarmate de handeling op het tooneel voorschrijft.
Voortdurend mengt zich onder de volwassen tooneelspelers het kleine danseresje;
met aangeboren bevalligheid en uiterst harmonische bewegingen tilt zij telkens het
dunne gaas van haar wijnrooden slendang even op en laat het dan weer in het ijle
wegwaaien. Echte kunst van bewegen in volkomen ongekunsteldheid.
Het publiek zit gevangen; volslagen gevangen; opgaand in genot. De leege
droomhoofden geven zich over aan de fantaisie van het spel. Uren tot na middernacht
zullen zij leven in het leven van dit koningssprookje, uit welks bekoring zij even
worden opgeschrikt door ons heengaan; wij, groote blanke menschen, comedianten
voor hen misschien niet minder fantastisch, dan voor ons de kunstenaars van den
Wajong-Wong.

III.
Welk een heerlijk ontwaken in de hoogte. Wij zijn in den Oostmoesson, in de laatste
dagen van de maand Juni, dat is in den winter van het Oosten. Het waschwater is
scherp koud; bijna snijdend aan de handen.
Welk een schouwspel, bij het openen van de kamerdeur, op de bergen in het vroege
licht. Een voorgrond van bedauwde moestuinen met reusachtige zonnebloemen;
tusschen de groentebedden, rozenstruiken vol rose en witte bloemen, bepareld door
de ochtendnevelen. Op de hellingen kinabosschen, daarboven de bergen met het
oerwoud, in
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het volle licht van de zon, toch donker tegen het wit bewolkt azuur van den hemel.
Maar de hoogste heerlijkheid is de lucht! De frissche, reine, vochtige, lichte
berglucht. Een atmosfeer van hooggebergte in een omgeving van bloemen en van
bosch; van tot de hoogste kammen groen staande bergen tegen zonnige luchten. Geen
spoor van rotsen, of kaalheid of somberheid; een natuur van louter weelde en licht.
Slechts tusschen het zadel van twee groene bergen een grauwe kalkplek, de steenmassa
van den uitgebranden krater van den Wajang.
Wij gaan vroeg in de kinatuinen. Wandelen uren langs zonnige paden door
aangelegde bosschen van kinaplanten, in verschillende trappen van ontwikkeling en
van groei. De tuinen zijn alle genummerd, en op geregelde afstanden begrensd door
een hoog opgroeiende plant. De aanleg der tuinen is van verschillende jaren; hier is
plantsoen van heel kleine boompjes, ginds reeds bosch van hoog opgroeiende
stammen, waarin tinten van oud blad mooie kleuren geven van rood. Naast de planten
zijn diepe kuilen in de okerkleurige aarde van den bodem.
Er heerscht volstrekte eentonigheid in deze tuinen, slechts in enkele gedeelten
verbroken door den aanplant van thee, op zich zelf even eenvormig; de lange rijen
van frischgroene theeboomen gelijken op Hollandsche vrucht-boomlanen. De boomen
zijn hoog opgegroeid, niet tot kweeking van het product, maar tot teeling van zaad.
Er is niets dat de eentonigheid verbreekt der groene boomenreeksen tusschen den
star blauwen hemel en den straf bruinen grond, als de schaduwen door de boomen
geworpen. Een onverbroken éénheid in de strakheid van drie helle kleuren; blauw,
bruin en groen, van hemel, aarde en gewas.
Een morgenwandeling door de kinatuinen op een Oostmoessondag geeft twee
scherp afgelijnde indrukken: namelijk, van rust en van zon. Onverbroken rust en
ongetemperde zonneschijn.
Omstreeks elf uur zijn wij aan de andere zijde der onderneming, waar in de
bosschen wordt gearbeid. Door
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mannen worden de takken van de jonge kinaboomen afgehouwen, welke door vrouwen
met kleine hamers van de schors worden ontdaan. De stammen der oude boomen
worden geveld en de schors er in stukken uitgesneden.
Wij naderen de gebouwen aan gene zijde der onderneming, waar, evenals in het
établissement bij de Bestuurders-woning, de kinabast in verwarmde loodsen wordt
gedroogd, daarna door vrouwen verpakt, en met ijzeren bouten vast in linnen zakken
gestampt.
Op den langen terugweg door de tuinen is weer de hoofdgedachte ‘rust en zon.’
Van die beide is er misschien te veel voor wie hier altijd moeten leven. Te veel rust
wordt vereenzaming; te veel zonneschijn ondragelijk.
Onwillekeurig stelt men zich de vraag hoe zal 't hier zijn in den ‘Westmoesson?’
- Regen, regen, altijd regen; waarbij de onverbroken rust der eenzaamheid een
désolatie moet worden. Maar tegenover die rust onder regen, en rust onder zon, staat
de werkelijkheid van het leven, de arbeid; doel en ziel van het bestaan.
Arbeid onder regen en arbeid onder zon; arbeid is hier het leven. Onafgebroken
arbeid van den vroegen morgen tot den laten avond; onverbiddelijke arbeid van den
eersten tot den laatsten dag der week; arbeid zonder rustdagen van het eene seizoen
op het andere; arbeid volbracht met onverzettelijke geestkracht. Het leven is hier
arbeid.
's Avonds zien de tuinen er gansch anders uit. De schoonheid van de rust is gebleven,
maar de klatergloed van de zon heeft voor machtiger kracht moeten wijken. Een
zacht geheimzinnig licht omsluiert de wereld voor het vallen van den nacht.
Er zijn twee kleine meren op de onderneming; stille glansplekken verborgen onder
het groen. Vóór zonsondergang wandelen wij er heen.
Een der meren is aan de kampongzijde gelegen. Een onbewogen waterplas tusschen
lage groene oevers met kleine huisjes, waarvoor de bewoners nu zijn neergehurkt,
rustende na het werk van den dag.
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Het tweede ligt tusschen heuvelen in het bosch. Wij gaan er door de kamponglaantjes
heen. Een zwarte waterspiegel, omwaasd door avondnevelen en reeds beglansd door
't zilver licht der maan.
Op een der heuvelen boven het meer, is een kindergraf, dat iederen avond door
de ouders werd bezocht. Door de inlanders wordt daarom dit meer genoemd, ‘het
meer Kiendji’.
Er is in de omgeving van dit meer iets zeer weemoedigs dat droefgeestig stemt;
en er is in dit avonduur iets, dat in de hardheid van den dag volkomen heeft ontbroken,
een geheimzinnige teerheid, die heerscht, ver boven de kracht van het leven uit.

IV.
Welk een luister van licht heeft het morgenuur der tropen!
Wij gaan reeds vroeg in den moestuin achter het huis. Met paarlen bedauwd liggen
de groentebedden. De lucht is vol rozengeur van de bloeiende rozenstruiken hier,
ginds en overal, als wilde heggen om den tuin.
Uit het woongebouw klinken de tonen van een gramofoon; ‘Träumerei’ van
Schumann en een koorzang gezongen in een kathedraal te Berlijn. Wonderlijk doet
die muziek aan in deze omgeving, op dit uur, waarin nog zooveel rest van de mystieke
rust van den nacht.
De lotosbloemenvijver voor het huis ligt omsluierd met nevelen. Uit het geboomte
langs den wegkant, komen de witte bloemen der nachtschade uit diepe schaduwen
op.
Welk een glorierijk beginnen van den dag, de Oostersche morgenstond! Ginds in
het Westersch Vaderland, nevelen en koude, hier warmte en licht. Ginds vaak de
druk der duisternis, hier immer de weldaad van de zon. Ginds de doodsche aanvang
van het leven, hier het volle leven.
Daar schettert een huzarenmarsch op den gramofoon! Wij worden geroepen voor
het ontbijt.
Hoe vroolijk is het gezelschap, zonder uitzondering
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van menschen en kinderen. Welk een lust is er voor den dag! Welk een lust voor het
leven!
Heden verdeelt zich het gezelschap. De Wajangkrater zal beklommen worden en
er zal een rit door de tuinen worden gemaakt, naar de hooge gronden, grenzende aan
het oerwoud. Wij die gaan rijden, zijn de wandelaars voor.
Op een gegeven oogenblik kruist zich het kortere wandelpad met den rijweg. De
naderende groep in het witgekleede Europeanen vormt een glinsterende plek in het
zonlicht. Plotseling, als de wandelaars het punt naderen, waar het voetpad den rijweg
kruist, blijft ons paard staan, spitst de ooren en trilt over het geheele lichaam.
De inlandsche koetsier tracht het nerveuze dier tot rust te brengen, met zachte
dringende woorden vooruit te krijgen. Het paard blijft stokstijf staan, het is eenkennig.
Bij zijn omgang in de tuinen is hij gewend aan een volkomen eenzaamheid, waarin
slechts de rustige gestalte van een inlander soms even zijn weg kruist; deze groep
forsche, in het wit gekleede, luidruchtige menschen, jaagt hem schrik aan. Eerst
wanneer het wuivend en luid groetend gezelschap uit het gezicht is, vervolgt hij zijn
weg.
Het is heden een herhaling van den dag van gisteren. Wij brengen uren in de tuinen
door; thans op de hoog gelegen terreinen, tusschen de uiterste grens der
kuituur-gronden en den rand van het maagdelijk woud.
Wij rijden over zeer smalle wegen, waar de wielen soms nauwlijks sporen, met
zware steenen en diepe geulen; over kleine bruggetjes of door ruischende stroompjes;
langs den kant van vrij diepe ravijntjes; er is veel gelegenheid tot omtuimeling van
het hooge tweewielige voertuig, maar rustig leidend en met gelijkmatigen stap gaan
koetsier en paard als droomende over den weg vol hindernissen.
Weer zijn de hoofdindrukken: oneindige stilte en oneindige schittering van zon.
Een stilte waarnaar men immer zou willen luisteren, en een zonneschijn die hier in
de koele atmosfeer een verkwikking blijft.
Welk een grootschheid in de natuur! Welk een wijdschheid in de ruimte! Ginds
naar omlaag de oneindigheid van
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onafzienbare zonnige tuinen; boog boven ons onmetelijk de donkere muur van het
oerwoud.
En de volkomenheid van rust! Geen vogels, geen geritsel van bladeren, de reuzen
van het oerwoud, ver in de hoogte, staan onbewogen. Alleen de regelmatige droomstap
van het paard, een zacht woord van den koetsier, soms even het ritselen van een
waterstroom geeft eenig leven; een enkele neerhurkende inlander langs den wegkant,
soms menige beweging in de stilte.
Wij zijn hoog gestegen. Van den grensrand der onderneming rijden wij in vollen
draf de bergpaden af, terug-keerend in de Bestuurderswoning, lang nadat de
wandelaars zijn thuisgekomen.
Tusschen het ondergaan van de zon en het opkomen van de maan, dat wonder
mystieke uur, waarop men immer voor een raadsel van kleurschakeeringen staat,
gaan wij naar de kweektuinen.
Een kostbaar onderdeel der onderneming deze kweek-tuinen. Een aanzienlijke
oppervlakte met keurig aangelegde kweekbedden, met kinaplanten van het eerste
stadium van ontkieming uit opgekomen zaad af, tot aan de gesorteerde planten, die
weldra in de tuinen zullen worden overgeplant.
Welk een keurigheid en nauwkeurigheid van arbeid wordt hier vereischt. Welk
een indruk van bekwaamheid krijgt men van den inlandschen tuinarbeider, die hier
onder goede leiding werkt.
Op den terugweg heerscht die zekere doffe somberheid, die de natuur zoo
droefgeestig maakt onmiddellijk na het ondergaan van de zon.
Hier in de hoogte is het op dit uur zeer koud. Het is alsof de groote witte kelken
van de nachtschade nu in witte dampen staan, en toch gevoelt men geen vocht.
Overal om ons heen de sluierende mysterie van den tropennacht, waartegen een
zomeravond van het Westen zoo onuitsprekelijk sober schijnt.
Wij gaan terug door de kinabosschen, nog even langs het meer Kiendji. De
tuinpaden liggen reeds blank in het
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maanlicht. De zilveren waterplas tusschen de heuvelen is geheimzinnig als een
sprookjesmeer.
Hoeveel raadselen van het ongekende beheerschen het avonduur der tropen.

V.
Heden wordt de theeonderneming Malabar bezocht.
Wij rijden de binnenwegen der onderneming Kerta-manah. Na drie kwartier komen
wij op den breeden heirweg, met aan weerszijden den regelmatigen aanleg van
theetuinen.
Blinkend wit schittert de weg in het ochtendlicht. Zoover het oog ziet, rijen zich
regelmatig de glanzend groene theeboomen, aan den gezichteinder begrensd door
een muur van groene bergen en den strak blauwen tropischen hemel.
Dit is wel de voorstelling die zich een Europeaan van het Indisch landschap heeft
gemaakt. Helheid van licht; straffe eentonigheid van ongenuanceerde kleuren; strak
belijnde afscheiding van hemel, aarde en gewas.
Een klein wit huisje, met een tuin vol zonnebloemen, deint in zicht op een heuvel;
het is de eerste ambtenaars-woning der onderneming.
Een wending van den weg; zichtbaar worden de groote gebouwen en het ruime
voorplein van een der voornaamste theeondernemingen der Préanger.
Wij bezichtigen de fabriek. Zien de bewerking der thee van het versch geplukte
groene frissche blad af, tot het geurig product dat verkwikking moet brengen aan
millioenen aan gindsche zijde der wereldzeeën.
De eerste bewerking der groene blaadjes heeft plaats op verwarmde droogzolders.
De hitte doet de bladeren verflenzen, waardoor zij een zekere taaiheid verkrijgen,
die de volgende bewerkingen mogelijk maakt. Door wijde ronde kokers komen de
bladeren in een machine een verdieping lager, waar zij door een snel ronddraaiende
beweging gedroogd en gerold worden. Na deze bewerking wordt de thee in bakken
vergaard en heeft het gistingsproces plaats,
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waardoor de fijne geur wordt verkregen, waarvan de hoedanigheid der thee afhangt.
Opnieuw vochtig geworden, wordt het product in droogmachines gedroogd, daarna
overgebracht in rondrollende wijde kokers in vier afdeelingen gesplitst, voorzien
van gaas met mazen in vier verschillende soorten van grofheid. Onder de kokers
staan vier manden waarin de thee, nu gesorteerd in verschillende maten van fijnheid,
wordt opgevangen.
Alle lokalen waarin deze bewerking plaats heeft zijn ruim en luchtig en zeer hoog
van verdieping. Al deze arbeid wordt door mannen verricht.
Wij betreden nu een groote ruimte, waar de thee, voordat zij voor de verzending
wordt verpakt, door vrouwen van stof wordt gereinigd.
Binnen het langwerpig vierkant van straf witte muren met hoog schel invallend
licht, zitten in lange rijen de vrouwen, naast elkaar, op den bodem neergehurkt.
Tusschen de schelle kleuren hunner kleedij, liggen kleine donkere hoogten van
voorraden zwarte thee. Telkens vullen zij haar wannen, werpen vlug en behendig
eenige malen de thee in de hoogte, zoodat wolken van stof er uit opgaan. De geheele
atmosfeer is vervuld van theestof, welke door zuigers uit het lokaal naar buiten wordt
getrokken.
In deze werkzaal heerscht rustige en toch nimmer rustende bedrijvigheid. Als
automaten werken de vrouwen voort. Een tafreel, dat doet denken aan prentjes, die
men reeds als kind van Indië heeft gezien. Lange rijen popperige menschen met
gladde zwarte hoofden en groote ronde oogen; houtachtige bruine handen uit wijde
mouwen van roode, groene, gele en oranje cabaja's; en hoopen zwarte thee. De
werkelijkheid van een kleurige reclameprent uit het leven.
Buiten op het fabrieksplein brandt het schelle ochtendlicht.
Eenige weken geleden is op dit plein een feest aan tien duizend inlanders gegeven,
ter inwijding van de nieuwe fabriek. En iederen avond wordt hier passar gehouden
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onder de hooge gloeilampen van het electrisch licht, met muziek van den gamelang.
Wij bezichtigen nog de lokalen, waarin de verpakking plaats heeft en een lange
reeks bijgebouwen met verschillende werkplaatsen.
Per automobiel en per rijtuig rijden wij langs binnenwegen door de theetuinen
naar de woning van den Bestuurder. Onder de theeboompjes zijn de vrouwen nog
aan het plukken; de pluk der drie bovenste blaadjes, zooals die op deze onderneming
is voorgeschreven. Om de tien dagen groeit dit bovenste blad aan; iedere boom van
iederen tuin krijgt om de tien dagen zijn beurt van plukken.
Het is nu twaaf uur, een zeer heet oogenblik van den dag; het is een verkwikking
onder dak te komen in de ruime, smaakvol ingerichte, Bestuurderswoning. In de hal
wordt onmiddellijk een gramofoon opgewonden; tonen van een aandoenlijk lied
klinken door de ruimte.
Aan den maaltijd heerscht een opgewekt gesprek. Er is veel leven in deze
geestkrachtige bewoners van het gebergte.
De tafel is keurig versierd met bloemen; een slinger ruikende viooltjes vereenigt
de tien zitplaatsen der tafelgenooten; de geheele kamer is doortrokken van
bloemengeur. Glaswerk, zilver, servies, tafellinnen, alles is van den uitnemendsten
smaak; en de openstaande deuren geven uitzicht op een tuin met Europeesche
bloemen. Men waant zich hier in een centrum van Westersche beschaving, ook wat
de gerechten van den maaltijd aangaat. Slechts de stille geluidlooze bewegingen der
donkerkleurige bedienden binnenshuis, en de achtergrond van hoog tropisch gewas,
buiten, doen even herinneren waar men is, ver van de beschaafde wereld in een
Oostersch binnenland.
Onder het druk gesprek komt telkens de gedachte op, hoeveel geestkracht wordt
vereischt, om de omgeving tot dit alles op te voeren, en hoeveel goede smaak om in
de afzondering van het leven op zulk een standpunt te blijven staan. En in deze
omgeving van voornamelijk vrijgezellen dringt zich de overtuiging bij ons op, dat
vele jonge Nederlandsche vrouwen in zulk een leven een waardige
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bestemming en een gelukkig en geluk aanbrengend bestaan zouden kunnen vinden.
Wij gaan na afloop van den maaltijd naar den tuin. Welk een weldaad zoovele
geliefde Europeesche bloemen weer te vinden: rozen, anjers, floksen, heliotrope;
frisch groene bedden blauwe viooltjes, met de liefelijkste geuren eener Hollandsche
lente.
Het is vier uur. Het uur, waarop de pluksters met haar oogst binnen komen en haar
loon ontvangen. Wij gaan nog even met den beambte, belast met het uitbetalen der
loonen naar een loods, om dit stukje van de levende kracht, die werkt, te zien.
In de langwerpige, eenigszins duistere loods, zitten meer dan dertig vrouwen in
een lange rij achter elkaar neergehurkt, ieder met een hoog opgevulde mand met
groene bladeren naast zich.
Halverwege de zaal staat een tafel, waarachter de beambte plaats neemt, met een
voorraad klein zilver- en kopergeld voor zich. Links naast de tafel een weegmachine,
waarbij een mandoer en een koelie staan. Achter den mandoer staan groote kisten,
waarin koelies straks den oogst naar de droogzolders zullen dragen.
Wij zitten rechts naast de tafel, zien de lange rij neergehurkte vrouwen voor ons.
Een onbewogen levende streep, waarin alleen oplichten de helle kleuren der baadjes;
rood, bruin, groen, rose en geel; vooral veel geel.
De loods is in twee deelen gedeeld, een duisteren en een lichten kant, omdat één
der dubbele deuren van den ingang open staat, met een doorkijk naar buiten op een
schel zonnig plein en den hel beschenen wand van het fabrieksgebouw, met aan de
buitenzijde een hooge breede houten trap, leidend naar de droogzolders. De lichte
kleuren-streep der vrouwenbaadjes is in de schaduwzijde van de loods, donkerder
schijnend door de tegenstelling van het straffe licht.
Het wegen neemt een aanvang. Ongeloofelijk vlug volgt het geheele bedrijf zich
op. Behendig wordt de mand met thee van de eerste vrouw door den koelie aan het
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weegtoestel gehangen. Luid roept de mandoer het gewicht. De vrouw hurkt voor de
tafel, maakt de semba, neemt het geld, dat reeds op de tafel voor haar ligt uitgeteld,
maakt nog eens de semba en rent op een drafje met leege mand en loon de loods uit.
Merkwaardig snel volgen de pluksters elkander op. Ieder weet vooruit wat zij
ontvangen zal; door gewoonte kent zij het gewicht van haar oogst en weet nauwkeurig
haar loon te berekenen. Het wordt een gestadig oproepen van getallen; eerst van den
mandoer betreffende het gewicht, dan van den beambte betreffende het loon.
Snel als het wegen, wordt de thee in twee groote kisten geworpen; wanneer twee
kisten zijn gevuld, worden zij door koelies aan bamboe jukken weggedragen; een
driedubbele beweging van de duisternis in de loods uit naar 't licht ginds buiten en
weer terug; de met leege manden wegloopende vrouwen, de met volle kisten zwaar
belast voorthuppelende koelies, en de koelies die terugkeeren met leege kisten. De
vrouwen zijn onmiddellijk uit het gezicht; de koelies ziet men het terrein oversteken,
en de hooge trap op- en af wippen naar en van de droogzolders.
Het geheele werk is in een ommezien verricht. De rij popperige vrouwtjes,
oogenschijnlijk allen aan elkaar gelijk, vervullen als met één beweging van de vlugge
lenige lichamen volkomen dezelfde handeling. Naarmate de eersten zijn geholpen,
hurken de volgenden naderbij; immer een stapje nader met haar mand met opgehoopt
groen. Voor den toeschouwer is het grootste verschil, dat telkens een andere kleur
van baadje op wipt; nu een groene, dan een blauwe, straks een roode; maar tusschen
groene, blauwe en roode, telkens gele en oranjebruine, in pracht van kleur.
Als de laatste is voorbij gegaan, heeft men het besef iets van gratie te hebben
gezien; de bekoring van een vlugge lenige gestalte, van een sierlijke beweging bij
het maken der semba en een beheerschte bewegelijkheid bij het geruischloos
verdwijnen naar het zonnige plein; eene bekoring misschien eerst ten volle te beseffen
door naast deze Soendaneesche werksters een tegenstelling te plaatsen;
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de gelijksoortige tegenstelling van een troep Europeesche fabrieksarbeidsters. Hier
vrouwen met bijna kinderlijke lichamen, beheerschte bewegingen, stille manieren.
Ginds vrouwen, manlijk groot, vol grove kracht, en druk rumoer. De paria's in het
land van de zon bezitten andere eigenschappen dan die van de landen van regen en
mist.
De namiddagthee is gebruikt; het uur van vertrek geslagen. Wij nemen den
terugweg niet door de kinatuinen; met het oog op de spoedig invallende duisternis
is het geraden den hoofdweg te kiezen.
De atmosfeer is verkwikkend koel. Achter de bergen daalt reeds de zon. De avond
verlichting geeft weinig gloed; het schijnt slechts alsof de schemer iets langer duurt.
Er wordt hard gereden; ieder hoopt nog voor het vallen van den avond thuis te zijn.
Van Kertamanah komen twee beambten ons te paard te gemoet. In snelle vaart
rijden wij de ziegzagen van den bergweg af; aan weerszijden van ons rijtuig werpen
de opgewonden rijpaarden hooge stofwolken op. Het genoegen van den rit wordt
volkomener wanneer de ruiters met de lastige dieren in een paardenpad afslaan en
wij ten volle kunnen genieten van dat zekere stille fijne van den komenden nacht.
Op den bodem ruischen beekjes. Wonder zoete geuren hangen in de lucht. Alom
herrijst de mystiek der tropen.
Snel valt plotseling de duisternis. Van de kanten van den weg is nog maar zeer
weinig te onderscheiden; alleen altijd weer de witte nachtschadebloem. Brutale bloem,
waarvan men bij oogenblikken genoeg krijgt, als van eene die zich immer op den
voorgrond dringt; de groote witte kelken blijven schijnen ook in den nacht, en morgen
bij het lichten van den dag, klateren zij U weer tegen.
Laat komt de maan op.
Wij hebben zooveel licht gehad, dat het is, alsof het licht der maan ons nu wel
onverschillig laat. Na zoo'n langen dag buiten is het een verkwikking eindelijk onder
dak te zijn.
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Het is onze laatste dag op Kertamanah geweest.
Kertamanah, uit het Soendaneesch vertaald, beteekent, ‘Paradijstuin.’
Onwillekeurig komt bij dezen naam ons de uitspraak van een beroemd man voor
den geest. Namelijk: ‘dat in het Paradijs de engelen altijd meer naderen tot den
lentetijd van hun jeugd.’
Het is alsof wij, die uit de hitte van de vlakte hier naar de hoogte zijn gekomen,
iets van die gewaarwording begrijpen; iets gevoelen van vernieuwen, van verjongen,
dat bijna herleven zou mogen worden genoemd. Het is de fijne lucht, het minder
overweldigende licht, de reine frischheid van de hoogte, de inwerking der grootsche
bergnatuur, die als het ware doet herleven.
Wanneer wij terug zullen zijn te Batavia in de hitte van het lage land aan de zee,
zal de herinnering aan dit herleven ons niet verlaten, al zal ons niet bij voortduring
het voorrecht beschoren zijn der gebenedijde bewoners der hemelsche gewesten, die
immer meer naderen den lentetijd van jeugd!
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Het eerste internationale
vrijhandelscongres
Door Jhr. Mr. H. Smissaert.
In de eerste dagen van Augustus d.j. werd te Londen in Caxton Hall het eerste
internationale vrijhandelscongres gehouden. Menigeen die daarheen was opgegaan
zal zich wellicht de vraag hebben gesteld hoe het mogelijk was dat niet eerder reeds
een dergelijke bijeenkomst van gelijk gezinden uit alle landen der wereld was
samengeroepen. De internationale congressen zijn tegenwoordig bijzonder veelvuldig,
en slag op slag komen zij, die eenzelfde belang voorstaan of eenzelfde richting volgen,
bijeen om onderling van gedachten te wisselen omtrent de wijze waarop zij zullen
voortgaan op den door hen gevolgden weg. Hoe was het mogelijk dat, terwijl de
strijd tusschen vrijhandel en bescherming reeds zoo oud is, thans voor het eerst de
voorstanders van den vrijen handel zich vereenigden om onderling te beraadslagen
en elkander mededeelingen te doen omtrent de in ieder land opgedane ervaringen?
Het bestuur der Cobden Club, hetwelk dit Congres had bijeengeroepen, heeft geen
duidelijk antwoord gegeven op de boven gestelde vraag. Intusschen van meer belang
dan een antwoord daarop is het feit dat dit congres ongetwijfeld
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hoog gespannen verwachtingen heeft vervuld. Zij, die in verschillende landen de
vaan van den vrijen handel omhoog houden, hebben ondervonden hoe nuttig het was
dat zij bijeenkwamen om elkander nader te leeren kennen. Er is op dit congres geweest
(niet het minst ook door de schriftelijke voorbereiding van een der belangrijkste
vraagpunten) eene zeer leerzame uitwisseling van ervaringen en inzichten. Het kan
niet anders of menigeen die de beraadslagingen heeft gevolgd, moet versterkt zijn
geworden in zijne overtuiging dat het rechte middel om duurzaam de volkswelvaart
te bevorderen niet in bescherming kan gelegen zijn, maar uitsluitend in toepassing
van de vrijhandelsbeginselen moet worden gevonden.
Het was dan zeker ook een gelukkige gedachte als laatste punt op de agenda te
plaatsen de vorming van een permanent internationaal Comité, hetwelk vastheid zou
geven aan de tot nu toe tijdelijke organisatie en er zorg voor zou dragen dat dit eerste
congres niet tevens het laatste is, doch het eerste wordt van een waarschijnlijk lange
reeks, waarvan men veel goeds voor de zaak van den vrijen handel verwachten mag.
Want hetgeen nu is aangevangen moet ongetwijfeld worden voortgezet. Het zal
uiterst belangwekkend zijn om ook in latere jaren kennis te nemen van den gang van
zaken in die landen, welke in bescherming heil zoeken, en daar tegenover te zien
gesteld den toestand in de weinige andere landen, welke nog aan de leer van den
vrijen handel in haar vollen omgang of althans in hoofdzaak blijven vasthouden.
Voor de propaganda, welke ook in de laatst bedoelde landen voortdurend tegenover
de voorstanders van protectie moet worden gevoerd, heeft reeds dit congres naar ons
voorkomt belangrijke bouwstoffen opgeleverd en dit zal zeker in niet mindere mate
ook van volgende bijeenkomsten kunnen worden getuigd.
Het Vrijhandelscongres werd gehouden in Caxton Hall en volgde onmiddellijk op
het mede aldaar gehouden vredescongres. Enkelen van hen die laatstbedoeld congres
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hadden bijgewoond, waren in Londen overgebleven om ook aan de bijeenkomst der
Vrijhandelaars deel te nemen: zij meenden daarmede eenzelfde zaak als die van den
vrede te dienen. Hoe waren zij aan die meening gekomen? Ongetwijfeld was het niet
enkel de bekoring van de bekende leus: ‘Free trade, peace goodwill among Nations’,
welke hen de beweging voor vrijhandel als verwant aan de vredesbeweging had doen
beschouwen. Die leus bleek niet slechts een dankbare tekst voor min of meer
afgetrokken beschouwingen over den invloed van handelspolitiek op de wederkeerige
verhouding der volkeren, maar deze woorden bleken bij velen, die als leiders van de
vrijhandelsbeweging mogen gelden en wier woord op het congres dan ook groot
gezag had, te leven in het hart als eene samenvatting van wat in hun oog de hoogste
zedelijke waarde en tevens de grootste zedelijke kracht van het vrijhandelsstelsel is.
Oppervlakkig oordeelend zou men wellicht hebben kunnen verwachten dat juist de
sprekers uit Engeland en Amerika de zaak van den vrijen handel zouden bepleiten
bij voorkeur op overwegingen van economischen aard. Doch het bleek reeds dadelijk
na het aan de orde stellen van het eerste agendapunt (de invloed van den vrijhandel
op de internationale verhoudingen) hoezeer juist de Freetraders uit de nieuwe wereld
en de landgenooten van Cobden een open oog hadden voor de ethische zijde van het
vraagstuk. Met groote welsprekendheid en met zeldzame overredingskracht werd
door hen de meer ideëele zijde van het vraagstuk in een helder licht gesteld. Zoo
werd reeds in den aanvang der besprekingen heel de zaak, waar het om te doen was,
als het ware geheven op een hooger plan. Het was op het onverbreekbaar verband
tusschen vrijhandel en wereldvrede dat vooral door Engelsche en Amerikaansche
sprekers met klem de volle nadruk werd gelegd.
Reeds aanstonds werd die toon aangegeven door W i n s t o n C h u r c h i l l ,
Engeland's Minister van Handel, die uitgenoodigd was de beraadslagingen over het
eerste punt in te leiden. Het zwaartepunt van zijn alleszins merkwaardige redevoering
was juist hierin gelegen, dat hij in zoo sterke
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mate wees op het ethische element van den vrijhandel en op de mogelijkheid om de
zaak van den wereldvrede door het volgen van een vrijhandelsgezinde politiek te
bevorderen. Vraagt men wat de invloed is van vrijhandel op de internationale
verhoudingen, zoo sprak hij, dan kan het antwoord in één woord worden gegeven
en dat woord is: vrede. Het gronddenkbeeld van bescherming is uitsluiting en
isolement, het gronddenkbeeld van vrijhandel is eenheid en samen-hoorigheid. Het
beeld van Europa of van de groote Mogendheden der wereld, hetwelk onze
protectionistische vrienden gaarne zouden aanschouwen, is, dat er zouden zijn een
aantal uiterst machtige, in zich zelf opgesloten Staten, die binnen den kring hunner
eigen grenzen alles zouden voortbrengen wat noodig is voor de vreedzame nijverheid
of tot voorbereiding voor den oorlog; Staten onafhankelijk van hun naburen; van die
naburen geen of nauwelijks eenige diensten verlangende en aan die naburen dan ook
weinig diensten bewijzende en aldus in de mogelijkheid levende om alle betrekkingen
op ieder oogenblik af te breken met het geringst denkbare ongemak. Maar het beeld
dat de vrijhandelaar zich schept, is dat van een groote coöperatieve gemeenschap,
een groote samengroepeering van alle volkeren van Europa, van de Christenheid en
tenslotte van heel de wereld, zoodat hun zaken en belangen onuitwarbaar samen
geweven worden; zoodat zij de belangen niet meer uit elkaar kunnen scheiden ook
al zouden zij het willen; zoodat elk van hen afhankelijk is van ieder ander lid van
deze federatie. Welke van deze beide perspectieven opent het meeste uitzicht op den
vrede tusschen groote gemeenschappen? Wie kan met eenige mogelijkheid
onderstellen dat de vrijhandelspolitiek niet zou zijn de zekerste, misschien tenslotte
niet de eenig wezenlijk zekere weg tot wereldvrede? En aan die beschouwing der
zaak ontleende de Minister tevens zijn gunstige vooruitzichten voor den vooruitgang
van vrijhandel. Nooit meer dan thans stelt hij vertrouwen in de zegepraal van de
denkbeelden, voor welker bespreking het congres was bijeengekomen, want, zoo
vroeg hij, welke richting zien wij tegenwoordig veld winnen? Is
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het de isoleering der volkeren of is het hunne vereeniging? Met ieder jaar, dat over
de wereld voorbij gaat, met iedere verbetering in het verkeer, met iedere beslissing
van het Haagsche arbitragehof, met iedere samenkomst van een vredesconferentie
wordt de eenheid van de beschaafde wereld en de onderlinge verstandhouding en
gemeenschap van alle beschaafde moderne volken voortdurend en onweerstaanbaar
bevorderd. En wat, zoo vroeg hij in het verder beloop zijner rede, is het dat den vrede
van Europa in den tegenwoordigen tijd handhaaft? Ministers kunnen hier wel wat
aan doen, Koningen en Presidenten kunnen veel doen, maar in spijt van alle pogingen
in die richting en in spijt der jaarlijks toenemende werkzaamheden van bijzondere
personen en genootschappen tot behoud van den vrede, zou ik niet zoo gerust zijn
als ik ben op de vreedzame ontwikkeling der Europeesche politiek in de volgende
twintig jaren, ware het niet dat de gezegende band van handel en bedrijf de volkeren
samenbindt tegen hun wil dikwijls, door hen onbewust, vaak in spijt van hun wil,
doch onweerstaanbaar en onophoudelijk samen te weven in één vaste bijeenhoorende
massa. Wel dreigt telkens weder verstoring van den vrede, maar op het kritieke
oogenblik gebeurt er altijd iets dat de moeilijkheid opruimt voordat de breuk volkomen
zal worden. Wat is dat ‘iets’? Het zijn de prozaïsche banden van den handel waarin
alle beschaafde en handeldrijvende Staten onderling verbonden zijn.
In zijn peroratie betuigde deze Minister van Engeland's handel nogmaals van zijn
onwankelbaar geloof in een gelukkige toekomst, waarheen men met vertrouwen
mocht uitzien, een toekomst waarin de wedstrijd der volkeren beperkt zou zijn tot
het streven naar de eerste plaats in kunsten en wetenschappen en vreedzame
nijverheid; waarin het de trots der volkeren zal zijn dat zij in de hoogste mate onder
de massa beschaving en welvaart hebben ontwikkeld; een toekomst waarin
douanebeambten met hen, die in de oorlogstoebereidselen werkzaam zijn, den
mammouth der voorwereld zullen hebben gevolgd in de welverdiende rust der
uitsterving!
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Tot zijn landgenooten zich richtende zeide de Minister, dat het hun deel was op dit
kleine eiland de lamp der economische waarheid helder en gestadig brandende te
houden gedurende jaren van twijfel en twist, gedurende jaren van duisternis en
achteruitgang, onder de zachte, rustige stralen van die lamp het vertrouwen voedende,
dat de tijd zal komen waarin alle volken zullen tezamen wonen in rechtvaardigheid
en in vrede....
Ook Engelands eerste Minister, A s q u i t h , getuigde in een deel van zijn groote
tafelrede van het verband tusschen vrijhandel en wereldvrede. Hij bestempelde de
protectie als strekkend ter bevordering van bijzondere belangen en vrijhandel als
beoogend het algemeen belang. De bijzondere belangen in een Staat, zoo sprak hij,
zijn altijd sterk, militant, vasthoudend; het publiek belang daarentegen, hetwelk niet
is het bijzonder belang van eenig persoon, is allicht zwak in zijn verweer en mist
veelal een krachtige organisatie ook voor den aanval. Vrijhandel nu staat aan de zijde
van het publiek en van de gemeenschap en richt zich tegen de speciale belangen van
een bijzondere klasse. Reeds daarom moeten wij zijn voor vrijhandel en tegen
bescherming. Maar zwaarder nog weegt, dat de vrijhandel niet anders kan zijn dan
bevorderlijk aan vrede en vriendschap tusschen de volkeren. Van de vrijhandelsleer
is handel het middelpunt en handel beteekent niet een oorlogstoestand waarin de
winst van den eenen man of van het eene volk is het verlies van den anderen man of
van het andere volk. Houdt dan den handel vrij en open, laat dan de handel een
onbelemmerden weg volgen langs zijn natuurlijke kanalen en gij zult vroeg of laat,
doch eerder vroeger dan later, bevinden dat de handel de vredelievende gevoelens,
die het gemeengoed van velen zijn, uitbreidt en versterkt.
Dezelfde gedachte werd in luimigen trant ontwikkeld door dr. B a r t h , die na
A s q u i t h aan het feestmaal het woord voerde. In zijn geestige afterdinner-speech
zeide dr. B a r t h dat in vroeger dagen het zedelijk peil van een natie kon worden
beoordeeld naar de wijze, waarop de vreemdelingen werden behandeld. De opvatting
van barbaarsche
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tijden was dat vreemdelingen geen rechten hadden, dat de vreemdeling en zijn
goederen onderworpen waren aan de willekeur der inboorlingen, in wier handen hij
gevallen was. Het wilde spreker schijnen dat in de protectionistische leer nog eenige
sporen van die oude, barbaarsche opvatting waren. Onder de ‘altruïstische’ beginselen
van protectie was het eerste wel dit: ‘Hij is een buitenlandsche mededinger, slaat
hem neer’. (‘He is a foreign competitor, knock him down.’) Als hij U voedsel en
kleederen brengt en handelsrelaties, slaat hem neer, want hij zal den prijs in Uw land
bederven; slaat de deur voor zijn neus dicht, want zelfs zijn zoetste suiker is vergif
voor de natie. Was het wonder dat zulk een geloof in overvloedige mate naijver
tusschen de volken had gekweekt? De ontwapening, die door iedereen begeerd wordt
en die door niemand kan worden tot stand gebracht, ‘zelfs niet door den besten der
prime-Ministers,’ zal een vrome wensch blijven zonder de ontwapening der tarieven.
Het is niet zoozeer bescherming zelf, welke leidt tot jingoïsme, maar de
protectionistische geest, die in iederen mededinger een vijand van het volk ziet en
in de Cobden-Club een lichaam van economische anarchisten. In aansluiting aan dit
laatste punt eindigde de spreker zijn luid toegejuichte rede met de volgende woorden:
‘Toen ik vele jaren geleden verkozen werd tot buitenlandsch lid van de Cobden-Club,
zeiden eenigen van mijn protectionistische landgenooten dat ik was omgekocht met
Engelsch goud, maar onlangs heeft een groot Engelsch Staatsman gezegd dat de
Cobden-Club door vreemdelingen was omgekocht met goud van het Continent. Deze
kleine geschiedenissen bewijzen dat gezond verstand niet is een protectionistisch
artikel. Ik zou wel wenschen dat gezond verstand een plaats vond onder de van
invoerrechten vrijgestelde goederen op de tarieven van alle landen der wereld. Wij
leven in een eeuw van Syndicaten. Ik stel voor een Syndicaat te vormen voor
bevordering en verbreiding van het gezond verstand.’
Ook de Amerikaansche sprekers, die over dit eerste punt het woord voerden,
getuigden met groote zeggings-
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kracht en in eene meesleepende welsprekendheid dat ook voor hen het ideaal van
eene vreedzame verhouding der volkeren van de oude en de nieuwe wereld volstrekt
onbereikbaar scheen, zoolang die volkeren hun landen omringden met hooge
tariefmuren en op economisch en industrieel gebied een strijd op leven en dood
bleven voeren, trachtend elkander zooveel mogelijk afbreuk te doen, er voortdurend
op uit de welvaart van een ander land te beschouwen als een bron van verlies voor
het eigen vaderland.
Het is mij bij het aanhooren van deze redevoeringen voorgekomen dat in de
ontwikkeling van dit gezichtspunt voor onze Nederlandsche voorstanders van den
vrijen handel een les gelegen was ten aanzien van de door ons gevoerde en te voeren
propaganda. Hoewel ook door ons in onzen strijd het zedelijk element, in de
toepassing der beide groote stelsels van handelspolitiek gelegen, zeker niet geheel
over het hoofd is gezien, meen ik toch dat wij meer dan tot nu toe op deze zoo
gewichtige zijde van het vraagstuk de aandacht moeten vestigen en er ook ten onzent
den vollen nadruk op moeten leggen dat zij, die telkens luide verklaren voorstanders
van de vredesbeweging te zijn, niet tevens op handels- en op economisch gebied
eene richting kunnen steunen welke onvermijdelijk moet leiden tot vervreemding
der volkeren, tot een tarieven strijd, tot naijver en pogingen om wat uit het buitenland
komt zooveel mogelijk als vijandig goed te weren. Het staat hiermede als met het
verband tusschen bescherming en corruptie, waarover zoo straks nog een en ander
zal worden gezegd. Op het Congres werd voorlezing gedaan van eenen brief,
geschreven door den Heer W. L l o y d G a r r i s o n , den Secretaris van de
Amerikaansche Vrijhandelsvereeniging welke o.a. schreef: ‘Wanneer ik op het
Congres had kunnen, tegenwoordig zijn dan zou ik de aandacht der leden bepaald
hebben meer bij de onbillijkheid van protectie dan bij haar ondoelmatigheid. Het is
gemakkelijker te spreken tot de gewetens der menschen dan hen met verstandelijke
argumenten te overtuigen. Ik had gehoopt te kunnen komen om aan de vergadering
protectie te doen zien als een leus,
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waaronder privileges ten troon worden geheven, corruptie bij de regeering gekweekt
wordt, de openbare wordt verlaagd, oorlogszuchtige gezindheid wordt aangewakkerd
en de democratie wordt ondermijnd.’
Welnu, ook van het verband tusschen wereldvrede en den vrijhandel kan men
zeggen dat het gemakkelijker is tot de gewetens der menschen te spreken dan hen
met verstandelijke redeneeringen te overtuigen. Wellicht is ten onzent te eenzijdig
gepoogd het stelsel van beschermende rechten te bestrijden op gronden, die schier
uitsluitend ontleend waren aan overwegingen van economischen aard en den vollen
nadruk te leggen op de stoffelijke belangen der verbruikers, welke door het duurder
worden van allerlei levensbehoeften ten gevolge van bescherming zouden worden
geschaad. Het kan althans zeker geen kwaad wanneer bij de verdere propaganda door
ons eens krachtig op den voorgrond gesteld wordt wat met zoo groote kracht ons in
Caxton Hall bij vernieuwing is voorgehouden: dat een toekomst, waarin de volkeren
vreedzaam naast elkander zullen leven, ondenkbaar is zoolang zij op economisch
gebied door hun regeerders tegen elkander worden opgehitst.
Boven repten wij reeds met een enkel woord van protectie en corruptie in onderling
verband. Ook dit uiterst belangrijk punt werd in den breede op het congres toegelicht.
En ook door deze bespreking trad een meer ideëele zijde van het vraagstuk der
handelspolitiek sterk op den voorgrond. Waar het gold aan te toonen hoezeer
beschermende rechten kunnen leiden tot bederf der publieke moraliteit, waren vooral
Amerikaansche sprekers aan het woord om met droeve ervaringslessen uit hun land
te waarschuwen tegen een stelsel, waarbij van overheidswege gunsten aan bijzondere
personen verleend worden.
De Heer F r a n k l i n P i e r c e , welke als schrijver van een bekend werk over het
tarief en de trusts met groot gezag over dit onderwerp sprak, zeide tot toelichting
van wat reeds in zijn nota te lezen stond o.a. het volgende:
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Gedurende meer dan de laatste veertig jaren heeft de overheerschende partij in de
Vereenigde Staten de gelegenheid gehad en gebruikt, haar gunstelingen te kiezen en
aan dezen toe te kennen het uitsluitend voorrecht om hun waren aan hun landgenooten
te verkoopen voor een prijs, welke verhoogd is met ongeveer het geheele bedrag van
het invoerrecht, niettegenstaande het feit dat gedurende al deze jaren, door uitbreiding
van de machinale vervaardiging, de productiekosten in veel gevallen teruggebracht
zijn tot het 1/10 van hetgeen zij in 1860 bedroegen. Met bijna al onze fabriekmatig
vervaardigde goederen konden wij, Amerikanen, gemakkelijk goedkoopere
aanbiedingen doen dan iemand anders op heel de wereld, indien slechts de
grondstoffen voor onze fabrieken vrij konden worden ingevoerd. Maar onder het
stelsel van bescherming heeft de fabrikant er kans toe gezien den prijs van allerlei
verbruiksmiddelen te houden op het peil waarop zij vijftig jaar geleden stonden en
aldus de verbruikers van een bedrag van millioenen dollars te berooven. Dit alles is
geschied onder de leus, dat het belang der Vereenigde Staten daardoor werd gebaat!
De republikeinsche partij, welke zichzelf met de Voorzienigheid gelijk stelt en meent
dat zij alles ten bate van het vaderland kan regelen, gebruikt graag groote woorden;
zij spreekt van plicht, van de toekomst der Vereenigde Staten, van de ‘Stars and
Stripes’ en van een beschermende handelspolitiek en deze patriottistische klanken
vormen de leus waaronder negentig millioen menschen worden uitgeschud onder
leiding van onverantwoordelijke politici en enkele bevoorrechten. Het
bondgenootschap tusschen de hoofdmannen der industrie en de politici teneinde
bijzondere voordeelen te bereiken, is eene voortdurende bedreiging van onze politieke
zedelijkheid. Wij hebben aan onze wetgevers de macht gegeven om langs wettelijken
weg door middel van protectionistische tarieven millioenen dollars uit de zakken
van het volk in de zakken van enkele industrieele leiders over te brengen. De
tegenwoordige tariefregeling in de Vereenigde Staten met de daaruit voortvloeiende
trustvorming is gebleken het gruwelijkste werktuig van corruptie
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te zijn, dat ooit door de schranderheid van menschen werd uitgedacht.
Wij zijn een republiek en wij hebben geen koning aan ons hoofd willen stellen,
doch voordat het volk er iets van merkte ontstonden er petroleumkoningen en
staalkoningen en alle mogelijke andere soorten van koningen, welke de massa van
het volk zwaardere lasten oplegden dan ooit in onze dagen aan een volk worden
opgelegd door een koning of een Czaar. De beproefde methode om beschermende
politiek voor het eigen bedrijf te verkrijgen bestaat hierin, dat de trust, welke in dit
bedrijf de macht in handen heeft, aan de verkiezingscomité's van beide partijen groote
bijdragen geeft in gevallen waarin de uitslag van den strijd twijfelachtig schijnt. De
directeuren van de groote verzekeringsmaatschappijen in New-York zijn bijna allen
rechtstreeks of langs een omweg belanghebbenden bij de groote bedrijfsmonopolies.
Zij hebben niet geaarzeld de belangen der weduwen en weezen te verraden door
groote geldsommen in handen te stellen van Republikeinsche verkiezingsagenten,
in ruil waarvoor zij gunsten van de tariefwetgeving en andere bijzondere gunsten
van den wetgever zouden ontvangen.
In de eerste zeventig jaar van ons nationaal bestaan was onze protectionistische
politiek, hoewel onverstandig, toch ongetwijfeld eerlijk en oprecht. Thans is er niet
meer bescherming maar berooving. De nauwe band tusschen de van corruptie levende
politici en de bedrijfshoofden leidt er toe dat aan de laatsten door alle mogelijke
middelen eene voor hen gunstige wetgeving wordt verzekerd. Zij, die in de Vereenigde
Staten de tarieven maken, stellen feitelijk den prijs vast van elk stuk materiaal dat
bij den aanbouw van een huis te pas komt en bepalen den prijs van ieder kleedingstuk,
gedragen door elk van de 90 millioen inwoners. Zij beslissen wat de bedrijfswinst
en de omzet zal zijn van ongeveer 262000 industrieele ondernemingen. Deze
beschermde belangen zijn feitelijk sterk genoeg geworden om uit te maken wie de
candidaat voor den presidentszetel zijn zal en om de nationale verkiezingen geheel
te leiden.
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In geen enkel opzicht heeft deze politiek van protectie en van begunstiging der
bijzondere belangen in den Staat de politieke moraliteit zoo diep geschokt als hierdoor,
dat zij geleidelijk eene wijziging veroorzaakte in de houding van het volk en in zijn
verhouding tegenover de regeering. Een honderdtal jaren geleden vroeg ons volk
geen gunsten van het gouvernement doch slechts een eerlijke, oprechte behandeling,
daar men vertrouwde op zijn eigen bekwaamheid om met zijn eigen hoofd en zijn
eigen handen den kost te verdienen. Maar naarmate de georganiseerde rijkdom beslag
legde op de regeering voor eigen zelfzuchtige doeleinden, in diezelfde mate vielen
de individualiteit en de onafhankelijkheid van het volkskarakter terug en dezelfde
oorzaken leidden tot dezelfde gevolgen bij de hoofdmannen der industrie. Dezen
zien thans niet zoozeer uit naar verbetering van de techniek der productie als wel
naar de mogelijkheid om winst te maken door beschermende rechten, door combinaties
en monopolies; zij streven naar winsten die zij niet verdienen en dit slechte voorbeeld
werkt aanstekelijk op het volk. Ook de gewone man ziet uit naar een of ander
onverdiend profijt, naar een gelukkige speculatie, naar eene voor hem gunstige
wending van de markt, naar eenig snel werkend middel om zonder arbeid rijk te
worden.
De bescherming en de trustvorming in de Vereenigde Staten hebben ons volk
voortdurend nader gebracht tot het socialisme. Onze handelspolitiek immers komt
hierop neer dat alle zaken zeer wel wettelijk kunnen worden geregeld. Jonge menschen
en eigenlijk alle menschen in Amerika hebben veel minder vertrouwen dan vroeger
in nijverheid en industrieel beleid als bron van rijkdom, maar zij slaan hun oogen op
tot den wetgever, die immers kan maken dat ook zij rijk worden en daaruit ontstaat
die koortsachtige gewetenlooze gemoedsgesteldheid, die speculatiezucht welke als
een kanker knaagt aan onze beste Amerikaansche jongelingschap. Ieder verlangt van
den wetgever dat deze alles zal doen wat in ieders belang noodig is, en de wetten
worden in de verschillende Staten met wonderbaarlijke snelheid gemaakt teneinde
allerlei bijzondere belangen te be-
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gunstigen. In de oogen der meerderheid van ons volk is de regeering eigenlijk een
soort van geheimzinnige macht, welke een onnitputtelijken voorraad van rijkdom
bezit en in staat is alle mogelijke dingen te doen voor het welzijn van het volk. Deze
valsche beschouwing over de regeering werd door de demagogen niet weinig in de
hand gewerkt.
De protectionistische tarieven en de speciale wetgeving hebben de zaken in ons
land gevestigd op een kunstmatigen grondslag en dit feit is een rijke bron voor menige
paniek. De onzekere grondslag, waarop de zaken gevestigd zijn, doet afbreuk aan
de stabiliteit van karakter in ons volk. Maar de grootste vloek, dien de protectie over
ons land heeft gebracht is wel deze, dat zij voortdurend den menschen geleerd heeft
dat voorspoed niet verkrijgbaar is tenzij de wet Uwe belangen begunstigt, dat alle
kwaad door wetten op zijde kan worden gesteld. De trustmagnaten zijn de heerschers
in onze Republiek geworden zonder dat zij in eenige openlijke betrekking tot de
regeering staan.
Ziedaar zeer beknopt weergegeven wat de Heer F r a n k l i n P i e r c e over zijn
land had mede te deelen. Hij deed dat bij de mondelinge uiteenzetting van deze feiten
en toestanden op den toon van een man, die diep bedroefd en hevig vertoornd is over
een zoo schrikkelijk wanbeheer en zedenbederf in het land dat hij liefheeft; en zijn
stem trilde van verontwaardiging toen hij sprak over dat bondgenootschap tusschen
trustmagnaten en politieke leiders, waardoor de wetgeving, die aller belangen moest
bevorderen, dienstbaar gemaakt werd aan de opeenhoping van steeds grootere
rijkdommen in de handen van enkelen, op kosten der millioenen verbruikers. Het
spreekt wel van zelf dat wat hierover door Amerika wordt medegedeeld berust op
zeer stellige en vaststaande feiten en dus ongetwijfeld juist moet worden geacht.
Maar even duidelijk is het dat daar in Amerika nog andere factoren dan een
beschermende handelspolitiek alleen moeten aanwezig zijn om tot een zoo groot
zedenbederf te geraken. Niet overal waar beschermende rechten bestaan, heeft een
op dien voet ingericht tarief geleid noch zal ook een dergelijk tarief leiden tot toestan-
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den en verhoudingen als in Amerika worden aangetroffen. Vooral ook wat deze
spreker mededeelde over de groote rol, die het geld speelt bij verkiezingen, over de
groote sommen die door belanghebbenden aan politieke agenten worden verstrekt
om daardoor de stembus te doen spreken in hun voordeel, vooral dit is een kwaad
dat slechts daar kan voorkomen waar stemmen te koop zijn en waar een overwegend
aantal kiezers bereid wordt gevonden om hun billet voor een betrekkelijk gering
bedrag te verkwanselen. Maar omgekeerd moet toch ook wel worden gezegd dat de
aanleiding om tot dergelijke praktijken over te gaan, juist gelegen is in de mogelijkheid
om na de verkiezingen de wetgeving te doen werken in de richting der bevordering
van bijzondere belangen.
Niet minder belangwekkend was wat mede in dit verband over Canada werd in
het midden gebracht. Over Canada sprak de Heer J o s e p h M a r t i n , vroeger lid
van het Dominion Parlement. Hij wees er op hoe listiglijk de voorstanders van
protectie in Canada te werk zijn gegaan om hun doel te bereiken met het gevolg dat,
hoewel de algemeene verkiezingen van 1896 de tegenwoordige liberale regeering
aan het bewind brachten en het volk met eene groote meerderheid voor vrijhandel
stemde, toch de regeering niet een vrijhandelsgezinde politiek voert. Dit was daaraan
te wijten dat de protectionisten veel geld beschikbaar stelden om hun haan te doen
koning kraaien en omdat de regeering niet sterk genoeg staat tegenover het drijven
der protectionisten. Waarom, zoo vroeg deze spreker, heeft de groote liberale partij
al haar voornemens inzake de tariefkwestie laten varen? Het antwoord luidt: dat dit
de schuld is van de corruptie, welke het gevolg is van de protectionistische politiek.
Er is nooit, zoo zeide deze spreker, in heel de geschiedenis van Canada zooveel
corruptie in het openbaar leven geweest als in de laatste twaalf jaar. De corruptie
heeft iedere afdeeling van het bestuur doordrongen en men kan veilig zeggen dat het
grootste deel van den parlementairen tijd te loor gaat aan het onderzoeken van
aanklachten wegens corruptie van regeerings-
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ambtenaren en Ministers. De corruptie in het publieke leven van Canada is zoo diep
geworteld, dat men de regeering elk onmogelijk middel ziet aanwenden om het
onderzoek naar misbruiken en onderdrukkingen te niet te doen. Getuigen weigeren
te antwoorden op aan hen gestelde vragen en wanneer dan sommige leden van het
met het onderzoek belast comité de veroordeeling van zoodanige getuigen verlangen,
dan weigert onvoorwaardelijk de meerderheid van zoodanig comité een stap in deze
richting te doen. En wanneer leden van het Huis de overlegging van de origineele
stukken verlangen om de knoeierij en corruptie aan het licht te brengen, dan weigert
de regeering de machtiging welke voor het overleggen van die stukken noodzakelijk
is. Leden van de regeering worden schatrijk gedurende den tijd dat zij hunne
betrekking waarnemen zonder dat er eenige verklaarbare grond voor die vermogens.
bestaat, tenzij dan de macht en de invloed, die zij door hunne betrekking bezitten.
Wanneer over deze zaken in het Parlement wordt gesproken geven de Ministers niet
de minste verklaring van de groote, door hen opgehoopte rijkdommen, doch tarten
de oppositie een aanklacht tegen hen in te dienen om haar vermoedens te bewijzen.
Sedert de tegenwoordige regeering aan het bewind is, is in verschillende gevallen
de wet aldus gewijzigd, dat de vervreemding van publieke onroerende goederen, de
beschikking over concessies enz. uitsluitend toekomt aan den betrokken Minister
zonder de contrôle die vroeger daarop werd uitgeoefend. Hoewel de regeering
wekelijks een officieele Gazette uitgeeft, wordt van dergelijke vervreemding daarin
geen melding gemaakt en deze feiten komen niet ter kennis van het publiek, zoolang
daarover niet in het Parlement een vraag wordt gesteld en zelfs dan is het slechts met
de grootste moeite dat eenige inlichtingen hieromtrent kunnen worden verkregen,
terwijl in veel gevallen zelfs bleek dat die inlichtingen, wanneer de regeering die al
gaf, niet betrouwbaar waren.
Het is waar dat er behalve de protectionistische politiek nog een andere bron van
corruptie in Canada bestaat
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n.1. de practijk der toekenning van groote subsidies voor den aanleg van spoorwegen.
Wanneer zoodanige subsidie aan eene spoorwegmaatschappij wordt gegeven, dan
vindt een belangrijk deel van die subsidie zijn weg naar het verkiezingsfonds van de
aan het bewind zijnde regeering. Dit feit werd openlijk door de liberalen aan de
conservatieven verweten, toen dezen aan het bewind waren en er is geen reden om
te veronderstellen dat er in dezen stand van zaken eenige wijziging is gekomen sedert
1896, toen de liberalen regeeringspartij werden. Dit reusachtig verkiezingsfonds
heeft den Premier en zijn kabinet in staat gesteld om ware dictators te worden van
de partij waaruit zij zijn voortgekomen. Wanneer eenig liberaal lid van het Parlement
moedig genoeg is om op te staan en de liberale beginselen in het Huis verdedigt, dan
beschikt de regeering over de noodige middelen om vroeger of later 's mans carrière
te breken en daardoor te toonen dat zij in het Parlement liever een openlijken
tegenstander heeft dan een onafhankelijken vriend. Wat de toekomst betreft, schijnen
sommige teekenen er op te wijzen dat de liberale regeering een zwaren strijd zal
hebben te voeren bij de a.s. algemeene verkiezingen, welke vóór het eind van 1909
moeten plaats hebben. Maar van het standpunt van den vrijhandelaar is het niet
duidelijk welk profijt er in gelegen zou zijn de conservatieve oppositie in de plaats
te stellen van het thans regeerend Kabinet. Het is nog steeds een der hoofdbeginselen
van de conservatieve partij in Canada dat het tarief in de voornaamste plaats eene
protectionistische strekking moet hebben en ongetwijfeld zouden dezelfde oorzaken
van corruptie, die thans haar werking doen gelden, zeer spoedig ook bij eene wisseling
van de regeering voortgaan haar invloed te oefenen. In weerwil van het feit dat de
beide groote politieke partijen van Canada thans een protectionistisch tarief voorstaan,
kan men als ontwijfelbaar vaststellen dat Canada veel beter zou zijn gediend met een
zuiver fiscaal tarief. In Canada, als overal elders, heeft de protectionistische politiek
er toe geleid dat velen worden verarmd opdat enkelen worden verrijkt en menig
teeken
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wijst er op dat het volk van Canada langzamerhand tot het inzicht van deze waarheid
komt.
Het wil mij schijnen dat ook in de behandeling van dit punt op het congres voor
ons Nederlanders, een behartigenswaardige wenk werd gegeven voor de richting
waarin wij voortaan onze propaganda voor den vrijhandel zullen kunnen voeren. Wij
behoeven daartoe niet te komen met de ongerechtvaardigde voorspelling, dat
beschermende handelspolitiek ook ten onzent zou leiden tot een zedenbederf gelijk
in Amerika en in Canada wordt aanschouwd; maar wel kunnen wij, met deze gegevens
in de hand, meer dan tot nu toe door ons gedaan werd, er op wijzen hoezeer het
beginsel van bescherming beteekent het verleenen van gunsten door den wetgever
aan bijzondere personen, welker belangen het nauwst zijn samengeweven met den
gang van zaken in dezen of genen tak van nijverheid, en hoezeer er dus voor deze
personen een duidelijk aanwijsbaar belang in gelegen is de wetgeving van hun land,
door welk middel dan ook, te maken tot een instrument in hun eigen handen, teneinde
dat instrument voor de bevordering van hun bijzondere belangen te doen werken en
hoezeer in dit alles een beginsel van corruptie voor ons publiek leven is gelegen.
Ook hier is, naar mij voorkomt, een les voor Nederlanders in Caxton Hall te leeren
geweest.
Overigens, welk een wolk van getuigen was er op dit congres, welk een schat van
gegevens werd er medegedeeld door de mannen, die, elk omtrent hun eigen land, de
vruchten en uitkomsten van de daar geldende handelspolitiek kwamen blootleggen.
Door die aan de practijk en de ervaring ontleende feiten werd telkens op nieuw de
juistheid bevestigd van wat als de theoretische verdediging van het vrijhandelsstelsel
wordt beschouwd. Hier werd met feiten en cijfers de proef op de som geleverd en
werd met grepen uit het leven aangetoond dat al hetgeen ten nadeele van
beschermende rechten wordt geleeraard, niet maar is een economische doctrine welke
voor betwisting vatbaar is, doch inderdaad is een levende waarheid, welke als
zoodanig
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door den feitelijken toestand in beschermende landen bevestigd is.
Bijzonder belangwekkend waren o.a. de mededeelingen van den Heer G o t h e i n ,
lid van den Duitschen Rijksdag, omtrent de gevolgen van de Agrarische bescherming
ten zijnent. In zijn schriftelijke nota werden zeer sprekende cijfers medegedeeld over
de budgets van arbeidersgezinnen in Duitschland in verband met de stijging van den
prijs der eerste levensbehoeften tengevolge van bescherming. Naarmate bijv. de
vleeschprijzen gestegen waren wegens de bescherming der Duitsche veeteelt, in
diezelfde mate was het verbruik van aardappelen toegenomen, en wel zoo sterk dat
in verschillende gedeelten van Duitschland aardappelen grootendeels of geheel
hoofdbestanddeel der volksvoeding waren geworden. Prof. L o h r toonde aan dat de
ervaring, met protectie in Duitschland opgedaan, daar volkomen bevestigde alle
voorspellingen omtrent nadeelige gevolgen die daaromtrent door vrijhandelaars
waren gedaan.
In 1879 werd als argument voor bescherming gezegd dat men een protectionistisch
tarief moest hebben met het oog op de eischen van de schatkist en in later jaren was
het noodzakelijk geworden meer inkomsten uit deze bron te doen vloeien, omdat de
uitgaven waren toegenomen. Duitschland zou niet in een zoo ongunstigen geldelijken
toestand verkeeren, wanneer maar al het geld, hetwelk betaald werd uithoofde van
de bescherming, den fiscus ten goede kwam. De protectie kon zich in Duitschland
niet bepalen tot de industrie, maar moest wel zich uitbreiden tot den landbouw. Het
gevolg der beschermende rechten was verhooging van de prijzen, zoowel voor de
regeering als voor bijzondere personen. De regeering had ijzer, staal, brandstoffen
en levensmiddelen noodig voor onderhoud van leger en vloot en moet voor dit alles
hoogere prijzen betalen, prijzen die verhoogd waren niet enkel met het bedrag van
het invoerrecht. Toen de prijzen voor verschillende levensmiddelen stegen, kon men
niet nalaten ook de salarissen van hen die in dienst der regeering waren te verhoogen,
hetgeen natuurlijk niet beteekende dat deze ambtenaren
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daardoor in betere conditie kwamen dan voorheen; uit dit oogpunt beschouwd was
deze algemeene salarisverhooging eene zuivere verspilling van 's Rijks geld.
In de rede door den Heer G o t h e i n uitgesproken over den invloed van de
beschermende handelspolitiek op den economischen toestand van Duitschland scheen
ons vooral merkwaardig de slotsom, waarin dit werd gezegd: een crisis van groote
beteekenis noopt Duitschland zijn beschermende handelspolitiek los te laten: de
ongunstige ontwikkeling van zijn geldelijken toestand en de noodzakelijkheid om
den exporthandel op een anderen grondslag te vestigen. Niettegenstaande de schijnbaar
geweldige vooruitgang in den Duitschen exporthandel is deze toch achtergebleven
bij de toeneming der bevolking. De finantieele moeilijkheden drukken de nijverheid
en verhoogen de productiekosten, welke reeds zoo zwaar belast zijn door de rechten
op bedrijfsbenoodigdheden. Een land, hetwelk met het oog op de snelle toeneming
der bevolking zoozeer aangewezen is op de ontwikkeling van de nijverheid en op
den uitvoer van zijn nijverheidsproducten, kan niet op den langen duur deze
ontwikkeling door invoerrechten belemmeren zonder ernstig nadeel toe te brengen
aan de vitale belangen van het volk zelf. In jaren van bijzonderen voorspoed of van
een algemeen gunstigen stand van zaken over heel de wereld is het moeilijk om deze
waarheid in te zien, doch in tijden van economische depressie wordt de
noodzakelijkheid, om een politiek te verlaten die tot algemeene prijsverhooging leidt,
steeds gebiedender. De nood der tijden zal ons dwingen de beschermende rechten
in Duitschland overboord te gooien.
Omtrent Italië werd door den Heer G i r e t t i opgemerkt dat verschillende
belangrijke nijverheidstakken o.a. de zijdefabrikage, de schoenfabrikage, de
typografische vakken, de vervaardiging van meubelen en ook kleinere industrieën
onder de bescherming in dit land te lijden hebben. Volgens dezen spreker waren er
slechts ongeveer 2.000.000 menschen in Italië, die min of meer in betrekking stonden
tot de beschermde industrieën en voor de groote meerder-
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heid van deze menschen zou elk tijdelijk verlies, dat uit een forsche vrijhandelsgezinde
hervorming mocht voortvloeien, ruimschoots worden opgewogen door de
ontwikkeling van andere meer natuurlijke nijverheidstakken, welker ontwikkeling
of bloei thans door het Italiaansche tarief wordt belemmerd.
De Heer G u s t a v e S c h e l l e wees er op dat de bescherming in Frankrijk den
prijs juist van die waren verhoogd had, welke tot de allereerste levensbehoeften
behooren. De mate waarin bescherming er toe heeft bijgedragen de vraag naar
arbeidskracht in sommige industrieën te verhoogen, is uiterst gering en daar staat
tegenover dat in vele andere industrieën door de protectie de vraag naar arbeid
geringer is geworden. Wanneer, zeide deze spreker, onze bescherming inderdaad
groote belemmeringen aan den buitenlandschen fabrikant in den weg legt, dan komt
de buitenlandsche fabrikant tot ons en richt in het hart van onze beschermde markt
zelf eene onderneming op, daar ook hij beschermd is achter den muur die onze
nationale industrie tegen vreemde mededinging moet verdedigen. Aldus lokt de
bescherming de vreemde concurrenten in ons land, gelijk met name in het Noorden
van Frankrijk het geval is geweest. Het is echter zeker niet juist in de beschermde
industrie, dat men de minste werkeloosheid en de hoogste loonen vindt en ook deze
gunstige voorspellingen van protectionisten hebben gefaald. In de zoo zwaar
beschermde suikerfabrieken is de vraag naar arbeid afgenomen, de hooge rechten
op garen en op geweven goederen hebben groot nadeel toegebracht aan alle takken
van nijverheid welke hiermede samenhangen. De rechten op leder leveren een groot
bezwaar op voor de schoenenindustrie. Enz. Wanneer alle protectie aan de arbeiders
in de beschermde takken van nijverheid zou ten goede komen, dan zou dit profijt
slechts voor 4% van de geheele industrieele bevolking van van Frankrijk bereikbaar
zijn.
En tenslotte kwam de Heer P e s c h k e K o e d t , een koopman uit Kopenhagen,
in zijn referaat er op wijzen hoe Denemarken door het volgen van de opendeur-politiek
ten aanzien
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van den landbouw een der welvarendste Rijken van Europa was geworden, terwijl
het vroeger tot de armste behoorde. De landbouwers in Denemarken zien dan ook
zeer wel in dat hun belangen door geen stelsel van handelspolitiek beter dan door de
vrijheid zullen worden bevorderd en, gelijk deze spreker mededeelt, in het avondgebed
van den Deenschen boer komt niet zelden de bede voor: Bescherm ons, o Heer, tegen
bescherming!
Uit den rijken voorraad van materiaal, die zoowel in de voorafgaande schriftelijke
stukken als bij de mondelinge gedachtenwisseling werd geboden, konden wij hier
slechts een zeer enkelen greep doen, doch het weinige dat wij aanhaalden moge reeds
genoeg zijn om te doen zien dat inderdaad sprekers uit verschillende landen met
feiten en cijfers in de hand de tegen bescherming ontwikkelde bezwaren als werkelijk
geldend en als uiterst tastbaar en voelbaar kwamen bevestigen.
Het zal den Congresleden uit den vreemde en ook Engelands freetraders zelven
zeker bijzonder aangenaam hebben aangedaan dat in de tafelrede van Engelands
eersten Minister een toon sprak van groote beslistheid; het was met volstrekte
ondubbelzinnigheid dat de Heer A s q u i t h als hoofd der Regeering zich
onvoorwaardelijk uitsprak voor den vrijhandel en het staan of vallen van het kabinet
vastbond aan de handhaving of de verdwijning van Engelands vrijhandelspolitiek.
Hoe komt het, zoo sprak hij, dat in ons vereenigd koninkrijk ons volk is geworden
een, wat er ook moge gebeuren, vrijhandelsgezind volk? En het antwoord luidde,
dat Engeland deze handelspolitiek volgt niet uit blind geloof in C o b d e n s woord
tijdens zijn leven en in C o b d e n s gezag na zijn dood, maar, zoo sprak het
kabinetshoofd, Engelands kiezen van en vasthouden aan den vrijhandel is te danken
aan de lessen van practische ervaring. Vrijhandel is geweest, is, en zal voortgaan te
zijn voor ons wat het tot mijn voldoening in steeds meerdere mate zal blijken te zijn,
een economische noodzakelijkheid. Waaruit vloeit die noodzakelijkheid voort? Zij
vloeit voort uit een zeer
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eenvoudig feit, uit de onmogelijkheid waarin wij ons bevinden om hier in ons eigen
land, zelfs onder de hoede van het hoogst en meest onovertrefbaar tarief dat
protectionistische bouwmeesters zouden kunnen ontwerpen, het benoodigde voedsel
voor ons volk en het onmisbaar materiaal voor onze industrieën voort te brengen.
Die noodzakelijkheid vloeit verder voort uit het vaststaand feit dat wij onze industrieën
slechts kunnen in stand houden en werk kunnen vinden voor ons volk door de
goederen te ontvangen, welke andere volkeren ons wel willen zenden in ruil voor
onze eigen koopwaren. Het was onder den drang van die noodzakelijkheid, dat het
oude tarief tusschen 1840 en 1846 wegviel en in de sedert vervlogen jaren dwingt
dezelfde noodzakelijkheid ons met steeds sterker drang dezelfde wegen te bewandelen.
Wat wij invoeren aan volledige fabrikaten is betrekkelijk gering, maar voor een
belangrijk deel bestaat de invoer daarvan uit goederen die wij onder geen
omstandigheden zelf zouden kunnen voortbrengen en voor een nog veel grooter deel
uit goederen voor welker voortbrenging andere landen buitengewoon gunstige
natuurlijke voorwaarden bezitten. Nog altijd geldt het woord van P e e l : dat het beste
wapen ter bestrijding van protectionistische tarieven is, vrije invoer. Dit mag als een
paradox klinken, de juistheid van de stelling ligt voor de hand. Vrije invoer verzekert
aan ons en aan elk vrijhandelsgezind land een toevloed van onbelaste grondstoffen
of half-fabrikaten en zoo noodig van machines en werktuigen in elk gewenscht
stadium van afwerking en het gevolg van den vrijen invoer is, gelijk de ervaring
bewijst, dat onze afgewerkte goederen, waartegen protectionistische tarieven van
andere landen zijn gericht, niet slechts met succes kunnen concurreeren tegen
dergelijke fabrikaten van protectionistische landen op de neutrale markten, maar
zelfs over de tariefmuren heenkomen en in menig geval met de beschermde goederen
op de eigen binnenlandsche markt van den beschermden fabrikant een welgeslaagden
concurrentiestrijd kunnen voeren.
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Een zeer bijzondere toon werd in de beraadslagingen getroffen door den Heer
H o b s o n , die eenige opmerkingen over den tegenwoordigen stand van het vraagstuk
der handelspolitiek maakte, welke zeker ook voor ons alleszins overweging verdienen.
Zijn betoog kan aldus worden samengevat: de vrijhandel is even sterk en gezond als
voorheen, maar zij die deze zaak voorstaan moeten er zich wel voor wachten al het
nieuwe uit het oog te verliezen, dat ontstaan is in de zestig jaren, verloopen sedert
dat hun beginselen in Engeland hebben gezegevierd. Die beginselen hingen in
C o b d e n s tijd nauw samen met het beginsel van laisser faire, met de oude ‘en thans
verouderde’ Manchester-leer. Men kan thans, volgens dezen spreker, den vrijhandel
niet meer verdedigen op grond van het algemeen beginsel dat de overheid zich van
rechtstreeksche inmenging in aangelegenheden als de bevordering van volkswelvaart,
de ontwikkeling van handel en nijverheid enz. heeft te onthouden.
Een tweede punt hetwelk door voorstanders van den vrijen handel niet moet worden
voorbij gezien is, dat de feitelijke stand van zaken in handel en industrie in de latere
jaren zeer sterk is veranderd: de vroegere concurrentie is thans vervangen door
combinatie, welke gemeenlijk doch niet uitsluitend optreedt in den vorm van trusts.
Er is zeer zeker een nauw verband tusschen beschermende rechten en trustvorming,
doch men zou te ver gaan door te zeggen, gelijk wel gezegd is, dat protectie de moeder
is der trusts; men is dichter bij de waarheid door te zeggen dat protectie de voedster
der trusts is. Immers al was er over de geheele wereld vrijhandel, dan nog zou niet
daardoor alleen de vervanging van concurrentie door combinatie worden gestuit en
zij, die thans het beginsel van den vrijen handel verdedigen, hebben ook met dit
nieuwe rekening te houden, om de vraag te beantwoorden welke de wisselwerking
zal zijn tusschen vrijen handel en trustvorming en hoe men de nadeelige werking der
combinatie in industrieel en handelsbedrijf bij het volgen van een vrijgevige
handelspolitiek zal weren.
Tenslotte moet nog in onze dagen een andere overwe-
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ging voor de freetraders gelden: geen modern industrieel volk kan eene natuurlijke
vermeerdering van Staatsuitgaven tegengaan en daarom, wanneer men de vesting
van den vrijhandel verdedigen wil, kan men niet volstaan met bescherming te
bestrijden, maar dan moet men zelf komen met een zorgvuldig overwogen stelsel
van belastingen ter versterking van 's Rijks inkomsten dat men plaatsen kan tegenover
de baten voor de publieke kas, welke door de protectionisten als gevolg van hun
stelsel worden aangewezen.
Het zou ons te ver voeren aan deze zeker zeer belangrijke opmerkingen hier de
volle aandacht te wijden die zij verdienen; slechts bij het laatste der drie genoemde
punten willen wij hier stil staan. Daarover sprekende doelde de Heer H o b s o n
ongetwijfeld in de eerste plaats op de uitgaven, welke in steeds meerdere mate uit
de publieke kassen van verschillende landen voor sociale wetgeving zullen worden
gedaan en men staat bij het aanroeren van dit onderwerp in verband met de vraag
naar vrijhandel of protectie voor een gewichtig punt, dat zeker gezette overweging
verdient.
Er is meer dan één verband tusschen de vraag naar uitbreiding van sociale
wetgeving ook ten onzent en de kwestie van de te volgen handelspolitiek. Er is reeds
dadelijk dit verband aanwezig dat, wanneer bijvoorbeeld onze nijverheid in sterker
mate dan thans het geval is hetzij onmiddellijk hetzij middellijk belast werd met
uitgaven voor sociale wetgeving, onze nijverheid meer dan tot nu toe het geval is,
geneigd zal zijn daartegenover te gaan roepen om bescherming. Hierbij heeft men
niet alleen te denken aan de directe verzwaring der productiekosten, welke voortspruit
uit het rechtstreeks opleggen van nieuwe geldelijke lasten aan onze industrie door
van haar bijdragen te vorderen voor meer uitgebreide arbeidersverzekering, ook
indirect kan de productie worden verzwaard door nieuwe lasten welke aan de
nijverheid worden opgelegd; het spreekt immers wel van zelf dat bijvoorbeeld nieuwe
wettelijke maatregelen tot beperking van den arbeidsduur in fabrieken en werkplaatsen
onze industrie zouden achterstellen bij die in andere landen, waar derge-
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lijke maatregelen niet zijn getroffen. Welnu, waar langs den eenen of den anderen
weg de mededinging van onze vaderlandsche nijverheid met die van andere landen
mocht worden bemoeilijkt, daar zal noodwendig door onze nijverheid met meer klem
worden gevraagd dat de overheid tegenover die nieuwe lasten aan onze vaderlandsche
nijverheid dan ook een voorsprong geeft op de concurreerende industrie van andere
landen door van deze een hooger invoerrecht op haar goederen aan de grenzen te
gaan heffen. Daargelaten de vraag of dit middel deugdelijk zou zijn, valt het niet te
ontkennen dat aandrang in die richting sterker zal worden, wanneer daartoe in veler
oog aanleiding werd gegeven wegens eene bemoeilijking van de voortbrenging door
maatregelen van overheidswege. En een tweede evenzeer voor de hand liggend
verband tusschen protectie of vrijhandel en sociale wetgeving is hierin gelegen, dat
de voorstanders van beschermende rechten in de baten, welke eene verhooging van
ons tarief voor den fiscus geacht wordt te zullen afwerpen, de noodige gelden meenen
te kunnen vinden welke de fiscus behoeft voor de van hem voor sociale wetgeving
te bevorderen bijdragen, terwijl, gelijk de Heer H o b s o n zeker terecht opmerkt, de
vrijhandelaars, wanneer en voor zoover zij niet eene kostbare sociale wetgeving
afwijzen, daartegenover een ander stelsel voor versterking van 's Rijks inkomsten
zullen moeten aangeven.
Het lijdt wel geen twijfel of ten onzent zal bij den komenden stembusstrijd in 1909
dit laatste punt een factor van groot belang zijn. En wanneer men zich afvraagt hoe
ten aanzien van dit punt verschillende staatkundige partijen of groepen van partijen
in ons land oordeelen, dan kan hierop het antwoord naar ons voorkomt in het kort
aldus worden gegeven: Het moge voor den vreemdeling een bron zijn van rechtmatige
verbazing, dat in Nederland die politieke groepen, welke uitspraken van den Bijbel
tot rechtstreeksch richtsnoer voor staatkundig beleid aanvaarden, in het algemeen,
gelijk het heet ‘tot bevordering van den nationalen arbeid’ beschermende rechten
voorstaan en dus op het gebied der handelspolitiek een stelsel aanhangen,
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hetwelk toch geen steun schijnt te vinden in het beginsel waaruit deze staatkundige
groepen leven; - het feit staat vast dat de rechterzijde, zoo al niet onverdeeld dan
toch in haar overgroote meerderheid, telkens weer blijk heeft gegeven een
beschermende tariefsverhooging te verlangen. En voor zoover deze groepen straks
voor de door het tegenwoordig bewind voor te stellen sociale maatregelen een beroep
op de schatkist zullen moeten doen, ligt het antwoord voor de hand dat zij geven
zullen op de vraag, vanwaar het geld daarvoor moet worden ontvangen; dit antwoord
zal luiden; door hoogere invoerrechten. Deze laatste zullen het middel zijn om het
doel (sociale wetgeving) te kunnen bereiken. Wellicht kan men zelfs aannemen dat
er onder de protectionisten zijn zullen, welke het doel bovengenoemd zullen willen
bevorderen teneinde het daartoe strekkend middel, dat voor hen hoofdzaak is, te zien
toegepast en die dus in de richting van sociale wetgeving zullen drijven omdat alsdan
naar hunne opvatting een beschermende handelspolitiek, welke zij begeeren,
onafwijsbaar wordt. Wat aangaat de staatkundige groepen, welke alsnog onder den
verzamelnaam van linkerzijde ten onzent worden begrepen, staat de zaak niet voor
al deze groepen gelijk. Zoowel de sociaal-democraten als de vrijzinnig-democraten
hebben zich herhaaldelijk krachtig uitgesproken voor eene sterke uitbreiding van
onze sociale wetgeving en van onze arbeidersverzekering; het is welbekend dat de
eersten ook in 1905 en daarvoor reeds, toen het ontwerptarief van Minister H a r t e
verscheen, zich tegen beschermende rechten hebben uitgesproken, al was het dan
ook vrijwel uitsluitend op dezen grond: dat door zoodanige rechten de toestand van
wat zij ‘het proletariaat’ noemen, nog slechter zou worden dan die thans reeds door
hen geacht wordt te zijn. Ook de vrijzinnig-democraten steunen de zaak van den
vrijen handel en doen dat op die gronden, waarop in het algemeen ten onzent
vrijzinnige handelspolitiek wordt verdedigd. Doch beiden, zoo wel sociaal- als
vrijzinnig-democraten, zijn van oordeel dat de kosten voor uitbreiding van sociale
wetgeving ook bij handhaving van
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ons geldend tarief zeer wel te vinden zullen zijn, daar beiden, al is het dan niet op
volkomen gelijke wijze en in gelijke mate, oordeelen dat de belastingschroef in
Nederland nog heel wat verder kan worden aangedraaid en dat vooral de directe
belastingen ruimere baten aan den fiscus kunnen opleveren, wanneer men slechts er
toe overgaat van de welgestelden meer dan thans door hen wordt opgebracht, voor
de openbare kas te eischen.
De groep van vrijzinnigen, welke zich nog niet zoo lang geleden als vrij-liberalen
hebben geörganiseerd, staan anders tegenover deze zaak. Het is overbekend dat ook
zij zeer beslist tegen bescherming gekant zijn, maar evenzeer dat zij niet meenen den
door sociaal- en vrijzinnig-democraten aangewezen weg tot stijving van de publieke
kas te kunnen volgen. Daardoor stelt zich voor hen de vraag: hoe handhaving van
het vrijhandelsstelsel te rijmen zal zijn met de noodzakelijkheid om uit de openbare
fondsen meer geld voor sociale doeleinden beschikbaar te stellen? Bij de overweging
van die vraag moet zeer wel in het oog worden gehouden dat vrij-liberalen in dagen
van stembusstrijd en ook overigens veel terughoudender en voorzichtiger zijn geweest
in de voorspiegeling van uitbreiding der sociale voorzieningen dan sociaal- en
vrijzinnig-democraten. Naar vrij-liberale zienswijze moet, waar het geldt verbetering
van maatschappelijke toestanden, het eerste woord worden gelaten aan het persoonlijk
initiatief en aan de vrije samenwerking voor de behartiging van algemeene belangen.
Eerst wanneer deze op den duur te kort zouden schieten, willen zij den Staat dwingend
zien optreden. Bij de wetgeving, die meer in het bijzonder gericht is op economische
versterking van de zwakkeren in de samenleving, wenschen zij dat bovenal gestreefd
worde naar ‘ontwikkeling en verhooging van zelfstandige kracht’. In hun
beginselprogram wordt uitdrukkelijk gezegd dat ‘bij het opleggen van lasten en
belemmeringen aan de nijverheid, welke noodzakelijk zijn wegens hoogere belangen,
in het oog moet worden gehouden dat vrijheid van beweging levensvoorwaarde is
voor hare ontwikkeling zoowel in het binnen-
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landsche verkeer als bij de mededinging op de buitenlandsche markt.’
Men kan dus zeker wel zeggen dat sociale wetgeving naar vrij-liberale opvatting
niet aan de schatkist zoo hooge eischen zou stellen en zeker aan de nijverheid niet
zoo zware lasten zou opleggen, als het geval zou zijn wanneer sociale wetgeving
volgens het program der sociaal- of vrijzinnig-democraten tot stand kwam. En waar
zij deze beide staatkundige groepen niet wenschen te volgen op den weg, dien deze
voor vermeerdering van 's rijks inkomsten aanwijzen, daar kunnen de vrij-liberalen
dan ook de stelling handhaven dat zij door sociale wetgeving, mits naar hun
opvattingen en begrippen verstaan, niet genoopt zullen worden in beschermende
rechten het middel te zien, zonder hetwelk het doel onbereikbaar zou zijn. Doch ook
al ware dit anders en ook al mocht blijken dat sociale wetgeving niet in te voeren
ware zonder aanmerkelijke verhooging van ons tarief, dan nog zou, naar wij meenen,
de zaak van vrijzinnige handelspolitiek bij de vrij-liberalen veilig zijn. Wij althans
meenen zeer stellig te mogen zeggen dat zij, geplaatst voor de keuze: eene sociale
wetgeving in te voeren mits met bescherming, - of ons vrijhandelsstelsel te behouden
mits met afwijzing van de industrie belemmerende sociale wetgeving; de keuze voor
hen niet twijfelachtig zou zijn en zij er vast van overtuigd zouden wezen dat zij de
volkswelvaart duurzaam veel meer bevorderen zouden, door handel en nijverheid
voor vrije ontwikkeling de onbeperkte gelegenheid te laten, dan door aan den eenen
kant den arbeider zekere baten te verschaffen om aan den anderen kant de bedrijven,
waarin de arbeider zijn brood moet verdienen, door steeds schadelijke ‘bescherming’
te benadeelen.
Ook zij, die zich bij de Liberale Unie hebben aangesloten, zijn voorstanders van
den vrijen handel. Zij hebben herhaaldelijk getuigd van hun wensch om aan de sociale
wetgeving en arbeidersverzekering eene krachtige uitbreiding te geven en zij zijn
tevens van oordeel dat door opdrijving van directe belastingen enz. meer geld voor
den fiscus te vinden zal zijn. Naar het schijnt, hebben ook
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zij voldaan aan den door den Heer H o b s o n gestelden eisch: wanneer gij protectie
bestrijdt en sociale wetgeving begeert, zeg dan waar gij de middelen zult vinden.
Intusschen mag juist ten aanzien van deze staatkundige groep, naar mij voorkomt,
met grooten twijfel de vraag worden gesteld of het door hen gevonden theoretisch
antwoord in de praktijk zal blijken eene bevredigende oplossing te zijn. Het is niet
gemakkelijk zoodanigen twijfel met aanvoering van bepaalde gronden, feiten en
cijfers te rechtvaardigen. Zeker is het echter dat de kosten van sociale wetgeving
gelijk de Liberale Unie zich die voorstelt, van de schatkist zeer groote offers zullen
vragen, terwijl zeer wel zou kunnen blijken dat de voorziening in den daaruit
ontstaanden geldelijken nood van den fiscus, door het program van de Liberale Unie
aangewezen, volstrekt onvoldoende zou zijn. Men moet hopen dat, wanneer ook
voor deze vrijzinnigen de keus zal komen te staan tusschen krachtige vermeerdering
van Staatuitgaven voor sociale doeleinden met protectie, of wel: beperking van het
regeeringsprogram op sociaal gebied met behoud van vrijhandel; ook deze mannen
den moed zullen hebben aan het kiezersvolk toe te voegen, dat de winst, welke hen
uit sociale wetgeving zou toevloeien, verlies beduidt indien die winst door invoering
van bescherming ten onzent moet worden gekocht.
Naschrift. Bovenstaande beschouwingen waren reeds geschreven en gezet voordat
de nieuwe zitting der Staten-Generaal werd geopend. Daarom thans nog, gedeeltelijk
ter aanvulling, dit: in de Troonrede werd gezegd dat de toestand van 's Lands financiën
zooveel mogelijk beperking bij de voorstellen tot uitgaven eischte en - afgezien nog
van hetgeen later zal noodig zijn voor de uitvoering van sociale hervormingen duurzame versterking der middelen tot behoud van het financieel evenwicht vordert.
Hoe de Regeering zich voorstelt het voor sociale hervormingen benoodigde geld te
vinden, werd in de Troonrede niet gezegd. Doch in de, denzelfden dag bij de Tweede
Kamer ingezon-
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den, ‘millioenen-nota’ verklaart de Minister van Financiën dat ‘de Regeering voor
de dekking van de kosten der [in bewerking zijnde] sociale maatregelen het oog heeft
op de meerdere inkomsten, welke door een herziening van het tarief van invoerrechten
te verkrijgen zijn’.
Dat deze herziening ontworpen zal worden in protectionistischen zin, dat zij zal
moeten strekken tot ‘bevordering van den nationalen arbeid’, wordt hier niet gezegd.
Doch het te herzien tarief zal meer moeten opbrengen dan het thans geldende en de
herziening beduidt dus een, zeker wel aanmerkelijke, verhooging. A bon entendeur,
salut!
Uit dit alles blijkt dat door de Regeering thans reeds de sociale wetgeving is
vastgekoppeld aan verhooging van het invoerrechten-tarief en dus straks metterdaad
de vraag zich zal stellen, welke aan het slot van ons artikel werd aangeroerd.
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Het gedicht van Hesiodus
over den arbeid
Door Prof. Dr. K. Kuiper.
Toen in 1823 D a v i d J a c o b v a n L e n n e p , ‘door zijn bijzonderen smaak voor
het landleven tot de studie van H e s i o d u s getrokken,’ besloot eene Nederlandsche
vertaling van het oudste didactische Grieksche poëem dat wij bezitten, onder den
titel ‘Werken en Dagen’ in het licht te geven, kon hij rekenen op een aandachtig
lezerspubliek. In ons land was toen ter tijde de belangstelling voor de Grieken en
Romeinen groot; ook betwijfelde men nauwlijks of didactische poëzie wel poëzie
was.
In beide opzichten is sinds dien tijd veel veranderd. ‘Een leerdicht,’ zoo zegt
menigeen onder ons, ‘is eigenlijk slechts in zoover een gedicht als het niet leerend
is; poëzie is emotie, poëzie is klank, in ieder geval poëzie is geene prediking, en wie
ter verdediging van het didactisch gedicht op Yo u n g s Nachtgedachten, of op
L u c r e t i u s ' Gedicht over het Heelal zou willen wijzen, dien antwoorden wij: daar
is de poëzie ondanks het didactische.’
En wat de belangstelling voor de Grieken en Romeinen betreft, staat de zaak nog
hachelijker. Want er is geen pijnlijker of gevaarlijker bestrijding dan het ignoreeren,
en onze lofspraak der oudheid loopt gevaar ledige rhetoriek te worden, indien wij
steeds hebben te spreken en te schrij-
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ven over boeken welke men nu eenmaal in zijne kast laat staan naast zijne
logarithmentafels, zijnen C o r n e i l l e en andere aangename berinneringen aan den
gymnasiumtijd.
Vruchtbaarder dan zulke lofspraak is echter historische waardeering.
A r i s t o t e l e s heeft eens gezegd dat alle kunst - ook de poëzie - naschepping,
herschepping, is van hetgeen hetzij als idee hetzij als materieele werkelijkheid bestaat.
Wie het met die definitie eenigermate eens is, dien kan ook van de Grieksche poëzie
de ontwikkelingsgeschiedenis nooit geheel onverschillig laten. En in de ontwikkeling
van het Grieksche denken neemt inderdaad H e s i o d u s door zijne Erga kai Hemerai,
zijn gedicht ‘over de Werken van den Akker en de Dagen daarvoor het best bestemd,’
eene zeer eigenaardige plaats in. Wellicht kan eene korte beschouwing van deze
moralistische poëzie ons tevens een antwoord geven op de vraag of het didactisch
dicht-genre ook naar den huidigen smaak nog poëzie mag heeten.

I.
Wanneer de geschiedschrijver H e r o d o t u s bij zijne navorsching van de herkomst
der godenleer, die de Grieken in zijnen tijd als officieel erkenden, een vast punt van
uitgang zoekt, dan staan hem twee namen dadelijk voor den geest. ‘H o m e r u s en
H e s i o d u s ’, zoo zegt hij, ‘zijn het die voor de Grieken het eerst den staat der Goden
hebben vastgesteld, aan die Goden hunne kenmerkende bijnamen hebben gegeven,
aan ieder hunner de hem toekomende eer en de hem eigene bekwaamheid hebben
toegewezen en van elk afzonderlijk het karakter hebben bepaald’.
Men kan die woorden nauwelijks lezen zonder te worden getroffen door het zeer
verschillende lot dat aan de beide vaders der Grieksche poëzie is ten deele gevallen.
I l i a s en O d y s s e e zijn geworden tot een vast element in de wereldcultuur; de
kleine heuvel van Hissarlik werd een heilige plek, en de vraag of Thaki dan wel
Leukas Ithaka is, laat zelfs eenen Hollander niet altijd koel. Maar H e s i o d u s ? Wie
leest zijne Theogonie? Wie kent zijne Erga?
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Toch is niet alleen met het oog op de ontwikkeling van den Griekschen Godenstaat
H e r o d o t u s ' verbinding der beide dichter-namen gewettigd. Hoezeer zij door tijd,
door volksaard en door poëtische beteekenis zijn gescheiden, wie de krachten wil
noemen, uit welker vereeniging de oud-Helleensche poëzie is geboren, noemt naast
H o m e r u s den jongeren H e s i o d u s .
Deze namen duiden intusschen veeleer scholen of groepen, dan personen aan. Een
lange en niet in bijzonderheden erkenbare wordingsgeschiedenis moet zijn vooraf
gegaan aan den tijd waarop de oude Rhapsoden de Ilias of de Theogonie als een
geheel volkomen poëem - schijnbaar althans één en volkomen - aan hunne hoorders
voordroegen. Maar juist het feit dat noch de epische noch de moralistische poëzie
volwassen is geboren, zooals Athena eens uit het hoofd van Zeus te voorschijn trad,
maakt ze voor ons dubbel belangwekkend. Ten opzichte van de Homerische poëzie
behoeft dit niet meer te worden aangetoond. Van het Leerdicht echter - onbekend
als het voor velen is - zal de kindsheid waarschijnlijk eerst dan boeien als iets over
zijnen bloeitijd is meegedeeld. Wij dienen de geschiedenis van H e s i o d u s te kennen,
indien ons de wording der didactische dichtkunst belang zal inboezemen. Ziehier
wat van zijne levensgeschiedenis kan worden verhaald, indien wij hetgeen eenigermate
waarschijnlijk is als zeker mogen behandelen, en het onzekere - waaraan ook deze
oud-Grieksche biografie zeer rijk is - eenvoudig ter zijde laten.
Waarschijnlijk omstreeks de tweede helft der achtste eeuw leefde te Ascra, in eene
streek van het Boeotische bergland aan den Helicon, een boer - misschien heette hij
D i o s . Hij was, omdat hij in de landen over zee den kost niet had kunnen winnen,
overgekomen uit het klein-Aziatische Kyme naar Boeotië, het land zijner voorvaderen.
Naar het schijnt, is het hem daar iets beter gegaan, al gaven zeker in dien tijd evenmin
als nu de schrale, met luttel humus bedekte terrassen van den Helicon aan den
landbouwer de veldvruchten ten geschenke. Maar hard werk miste er zijn loon niet.
Althans D i o s - zooals wij hem
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met de overlevering nu maar zullen noemen - liet bij zijn dood zooveel na, dat zijne
zoons H e s i o d u s en P e r s e s iets konden erven, en straks over die erfenis - daartoe
behoefde zij niet groot te zijn - konden twisten. Immers wat was het geval?
H e s i o d u s was niet slechts een ontwikkeld en wijs man - dichter bovendien van
een geleerd werk over de Goden, hun ontstaan, hunne verzwagering en hun nageslacht
- maar tevens een ijverig en nauwlettend landbouwer, asper et attentus quaesitis,
zooals de veldmuis bij H o r a t i u s . P e r s e s daarentegen? Ja, P e r s e s ! Men vergete
niet, dat alles wat wij zoo over H e s i o d u s als over P e r s e s kunnen te weten
komen, feitelijk ontleend moet worden aan het gedicht van H e s i o d u s zelf, en dat
daarin de grenzen tusschen historie en verdichting geenszins vaststaan. Maar indien
wij H e s i o d u s willen gelooven, dan was P e r s e s lui en genotziek, graag langs
den weg en trouw bij den smid om den hoek, waar het bij 't vuur der smidse zoo
oneindig gemoedelijk was - veel gemoedelijker dan op den ijzigen, kalen akker. In
den gloed van dit haardvuur - en ongetwijfeld ook wel van andere vuren - is nu het
erfdeel van P e r s e s spoedig versmolten. Hij begint een proces tegen H e s i o d u s
om op diens erfportie rechten te doen gelden en, hetzij dat hij bij den gemoedelijken
omgang aan 't smidsvuur de rechters voor zich gewonnen had - ‘omgekocht’ noemt
H e s i o d u s dat! - hetzij er eenig recht aan zijne zijde was, hij schijnt er werkelijk
in te zijn geslaagd zijnen vlijtigen broeder een deel van diens erfdeel afhandig te
maken.
Wat doet nu H e s i o d u s ? Als P e r s e s wederom het einde van zijn welvaart ziet
naderen zendt hij dezen... niet een dreigbrief, nog minder een gewapenden knecht,
maar een gedicht, eene predicatie, een ‘Maanlied’, een ‘Lof der Werkzaamheid’, of
hoe men het noemen wil; in elk geval eene allermerkwaardigste poging om zijnen
broeder te bekeeren!
Of P e r s e s bekeerd is, weten we zoo weinig, dat er zelfs verscheidene geleerden
zijn, die betwijfelen of er ooit een P e r s e s is geweest. In zulke vragen beslist feitelijk
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niet de scherpzinnigheid der kritiek, doch een eigenaardige persoonlijke smaak, eene
geestesneiging die of sceptisch of geloovig kan zijn.
Maar wat zich wel door de kritiek laat aantoonen, dat is het feit dat wij hier te
doen hebben met een Gedicht, dat, indien men het meet met onzen modernen maatstaf
een zonderling allegaar vormt, iets in den trant van hetgeen in onze vendutiehuizen
heet ‘een boedel bij welken kan worden ingebracht’. Eerst komt de Exhortatie,
vermengd met allegorieën en mythen, de laatste op eene zoodanige wijze verhaald,
dat onder de oppervakte der schilderij de lijnen van twee, drie verschillende
voorstellingen der legenden nog zichtbaar zijn: dit geldt zoowel van den
Prometheusmythus als ook van het beroemde verhaal van P a n d o r a , waar een goed
luisteraar tusschen de booze woorden over deze brengster van alle kwaad de
herinnering aan eene schepping der vrouw tot zegen der menschen nog duidelijk kan
vernemen. Voorts volgt eene enkele fabel, en een paar allegorische schilderingen,
en dan sluit het eerste gedeelte, de kleinste helft van het achthonderdregelige geheele
gedicht, met eene serie dogmatische en zedekundige sententiën zonder eenige andere
orde van schikking dan eene min of meer alphabetische.
Nu volgt het eigenlijke Arbeidsgedicht, de ‘Erga’, de Werken van den Landbouw,
omstreeks driehonderd verzen lang. Het is eene reeks van zeker praktische maar niet
zeer diepgaande wenken over het werk van den akker, en enkele opmerkingen over
de scheepvaart, benevens eene verzameling van ritueele voorschriften, en ten slotte
een Kalender van goede en booze dagen.
Ziedaar het gedicht van de Werken en Dagen. Inderdaad veeleer een
liederencomplex dan een gedicht, zoo amalgamatisch, zoo vol van tegenstrijdigheden,
dat de mogelijkheid schijnt uitgesloten, in den ongelijkmatigen bouw met eenige
beslistheid aan te wijzen: hier is de hand van H e s i o d u s , dit is jonger, dat ouder.
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II.
Het behoeft nauwelijks gezegd, dat zulke poëzie uit historisch oogpunt voor iederen
belangstellende iets boeiends heeft. Juist in het onvolmaakte, in het tendeele nog
onbeholpene waarop wij wezen, ligt voor den onderzoeker zekere aantrekkelijkheid.
Hij gevoelt zich daardoor nader bij den oorsprong zelven der Grieksche dichtkunst,
het is hem alsof hij daardoor iets gemakkelijker zal kunnen vermoeden, hoe deze ten
naaste bij is ontstaan.
Van het Epos ziet de lezer als 't ware den groei vóór zich. Aan de maaltijden der
Vorsten, waarmee zijne verbeelding de burchten van oud-Hellas bevolkt, ziet hij de
‘theioi Aoidoi’, de zangers van Gods genade, neerzitten op de eereplaatsen. Zij zingen
de ‘Jeesten der Vaderen,’ de Klea Androon: D e m o d o c u s aan het 't hof der
Phaeaken, P h e m i u s aan de tafel der Vrijers van P e n e l o p e , A c h i l l e s eindelijk
in de eenzaamheid vóór de tent van zijne wrok. - Wat zingen zij? De heldenfeiten
hunner Vaderen? De zwerftochten van oude kaperhelden? Zonder twijfel; maar ons
oor verneemt daarin thans toch iets anders. Wij zien in hun levendigen geest tot
heldenfeiten vervormd de hymnen gezongen ter eere Gods, de godensagen
neergevoerd uit den hemel, de hellevaart van Zon en Maan, de geweldigheden van
den zondvloed, de wonderen der schuimende zee. 't Wordt alles door de nivelleerende
fantasie dezer zangers tot heldenlied. Als klimplanten om een eik - neen als beken
in een stroom - zoo voegen zich gaarne allerlei oude liederen bij de sage van die ééne
belegerde stad, dien éénen zwervenden held, als wisten ze dat alleen in de
gedaanteverwisseling de onsterfelijkheid kan worden vervuld. Zoo groeit het geheel,
zoo ontstaat H o m e r u s ; en geen van de gretig luisterende ridders en vrouwen ziet
tegenspraak of verwarring in dit Epos!
Ons echter ontgaat die tegenspraak of die verwarring niet; ze is voor ons het
uitgangspunt van onze partij-keuze in de Homerische quaestie. Een partij-keuze;
want inderdaad, in de Homerische quaestie kiest men partij; 't is of wij
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beseffen dat die iets anders is dan een louter historischliteraire vraag: wij gevoelen
haar als een internationaal, soms zelfs bijna een theologisch vraagstuk, en wij hechten
onze keuze vast aan een richtingsprogram.
Op zulk eene belangstelling zal de Boeotische zanger nooit kunnen rekenen. Vragen
als deze, of het Godenstamboek (de Theogonie) en het gedicht van den Landbouw
(de Erga) van één zelfden dichter zijn, en of die dichter H e s i o d u s heeft geheeten;
of en hoe en waar die overal zoo populaire gedichten zijn gewijzigd en geïnterpoleerd,
dat zijn in waarheid geene vraagstukken die op gelijke wijze als de ‘Homerische
quaestie’ onzen tijdgenooten belang kunnen inboezemen. Wel echter de
ontwikkelingsgang der moralistische poëzie zelve.
De wortels der didactische poëzie liggen dieper verborgen dan die van het epos,
doch zij is met den groei van het volk nauwer verknocht. Dat spreekt van zelf.
Didaskaloi - leermeesters - zijn er geweest zoolang de menschen kunnen spreken.
Zoolang als er vaders zijn, hebben dezen hunne zoons vermaand; misschien tot
eerlijkheid en oprechtheid, wellicht ook tot ingetogenheid, doch zeker tot
gehoorzaamheid. Dat Ty d e u s D i o m e d e s vermaand had ‘altijd onder de eersten
te zijn in den krijg’, weten wij van D i o m e d e s zelf; maar ook O i n e u s had zijn'
zoon Ty d e u s , ook A t r e u s had zijn' zoon A g a m e m n o n zijne lessen gegeven.
Vermaand hadden vóór dezen de geheimzinnige vorsten van Tiryns en Mycenae
hunne kinderen. Vermaand en onderwezen! Is er één held voor Troje zoozeer
didactisch van aanleg als N e s t o r ? En is niet de les die hij zijnen zoon A n t i l o c h u s
geeft in het wagenmennen, bij de kampspelen ter gedachtenis van P a t r o c l u s , een
volkomen didactisch gedicht? Ziedaar - zeker geruimen tijd vóór H e s i o d u s - een
leerdicht naar den eisch gekruid met spreuken; en zorgvuldig voorzien van
waarschuwende voorbeelden.
De beginselen echter dezer poëzie moeten wel veel ouder zijn dan het ridderepos.
Lang vóór de dagen van H o m e r u s zullen toch zoowel in Boeotië als elders de
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boeren hunnen knechten hebben gezegd, op welke dagen men zaaien of maaien,
snoeien of ploegen moet, en zullen wel de priesters het volk den kalender der heilige
dagen hebben geleerd. Op den dag nu - lang vóór de dichtertaal N e s t o r s
welbespraaktheid had verkregen - toen men het eerst begon te beseffen, dat een
voorschrift het best pakt als men het steeds in denzelfden vorm herhaalt, en bovendien
het voordraagt in de behaaglijke cadence eener vaste maat, op dien dag werd in
Griekenland het eerste didactische vers geboren.
De rhythmus zelf was toen natuurlijk reeds lang bekend. Men weet, hoe nauw en
hoe natuurlijk het verband tusschen sommige onzer lichaamsbewegingen en de
rhythmische cadence is; en ook de Grieksche literatuur bewaart in enkele spaarzame
fragmenten nog wel het bewijs dat ook in het oudste Hellas de maaiers op de maat
van het oogstgezang hunne sikkels in het graan hebben geslagen, de vrouwen hare
spinliederen, de moeders hare wiegeliedjes, de bakers hare banspreuken hebben
gezongen, lang voordat H e s i o d u s dacht aan P e r s e s , landbouw of leerdicht.
Daarnaast staat de spreukenwijsheid. In zijn zeer uitvoerig en belangwekkend
werk getiteld Hésiode et son poème moral merkt dienaangaande de Heer P i e r r e
Wa l t z op: Dans toute la poésie grecque, il est aisé de constater une tendance
moralisatrice commune aux genres les plus divers. Inderdaad, zoo is het. Het volk
der Hellenen is van der jeugd af sententieus geweest, en steeds bleef hun de lichte
bagage der korte spreukenwijsheid welgevallig. Maar nooit neemt die wijsheid eene
zóó welkome gedaante aan, als wanneer zij komt in den vorm van het spreekwoord,
ook liefst weer rhythmisch: immers een bepaalde versvorm, deel van den epischen
hexameter, ontleent aan het spreekwoord zijnen naam.
Maar is niet het spreekwoord zelf als 't ware de laatste phase eener bepaalde
ontwikkelingsperiode? Heeft het niet zelf al weer eene geschiedenis achter zich?
Dikwijls zeker wel. Niet zelden is het spreekwoord eene historie in excerptvorm, de
leerrijke slotsom van een zedekundig verhaal, of eene fabel in korte toespeling
gecondenseerd.
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Ofschoon het onze bedoeling niet is, hier met notarieele nauwkeurigheid de elementen
uit welke de didactische poëzie van H e s i o d u s is ontstaan, naar hunne herkomst
te inventariseeren, is het toch van belang bij de fabel een oogenblik stil te staan.
Aangaande de Grieksche fabel en hare geschiedenis kan ik volstaan met den lezer
de studie van mijn betreurden vriend P o l a k in ‘de Gids’ van 1903 in herinnering
te brengen. Maar ons past hier, een enkel woord te zeggen over de vraag, of inderdaad
ook oudere fabel-poëzie H e s i o d u s tot zijne talrijke spreekwoorden en spreuken
kan hebben geïnspireerd. Met zekerheid is die vraag niet te beantwoorden. Wij vinden
bij H e s i o d u s slechts één voorbeeld van een fabel, het onbarmhartige verhaal van
den havik en den nachtegaal. Maar wij hebben eenige vrijmoedigheid om aan te
nemen dat deze fabel geen eersteling of unicum is geweest. Het is eene
eigenaardigheid van de Homerische en de Hesiodeïsche poëzie, dat de vergelijking
van den mensch met de dieren er zulk eene groote rol speelt. Die vergelijking zou
voor ons eene van hare grootste aantrekkelijkheden missen, indien wij er slechts de
vinding van een nadenkend kunstenaar in mochten zien.
Voor ons - laatgeborenen - is inderdaad zulk eene vergelijking dood. Wat zegt het
ons, indien men M i c h i e l A d r i a a n s z n ‘dapper als een leeuw’ roemt? Maar de
vergelijkingen van H o m e r u s zijn uit de observatie zijner hoorders gegrepen! Als
zij A c h i l l e s tot H e c t o r hooren zeggen: ‘Gelijk tusschen leeuwen en mannen
geen verbond kan bestaan, noch wolven en lammeren in eendracht kunnen leven,
alzoo is tusschen u en mij vriendschap niet mogelijk,’ dan is het hun of zij uit de
verte van het Idagebergte, die ‘moeder der wilde dieren’, het gebrul van den leeuw
dreigend hooren dreunen. Al die adders, die vogels, die runderen, die leeuwen, wolven
en slangen, zij leven in het leven der helden, en de dichter heeft ze scherp
waargenomen, hij begrijpt hunne eigenschappen, doch dicht hun tevens menschelijke
karaktertrekken toe, en zoo is het geene lange schrede, die van zijne
dierenbeschouwing leidt tot de fabel, welke zooals G r i m m zegt ‘die Thiere darstellt
als
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seien sie begabt mit menschlicher Vernunft... aber daneben die Eigenheiten der
besondern thierischen Natur mit ins Spiel bringt.’
Indien wij nu bedenken, dat deze nauwkeurige belangstelling in de dierenwereld
als tegenbeeld der menschelijke maatschappij reeds voor den aanvang der klassieke
periode, d.i. in het laatst der zesde eeuw de Grieken heeft gebracht tot een veel
uitgewerkter genre van dierenpoëzie, n.l. het parodieerende dierenepos (de Muizenen Kikvorschenkrijg) dan hebben wij inderdaad eenige vrijmoedigheid om aan te
nemen, dat ook aan de zegswijze der moraliseerende fabel de poëzie van H e s i o d u s
een deel van haar populair karakter heeft ontleend.

III.
Niet om aan H e s i o d u s het zijne te ontnemen werd in de voorafgaande bladzijden
een vluchtig onderzoek naar de herkomst van de voornaamste elementen zijner poëzie
ondernomen, doch alleen om het eigenaardige karakter der oud-Grieksche dichtkunst
door een voorbeeld toe te lichten. Van oorspronkelijkheid hadden deze dichters eene
andere voorstelling dan wij: op den Boeotischen akker heerschte een heel wat strikter
eigendomsrecht dan in de Boeotische poëzie. H e s i o d u s doet wat vóór hem
H o m e r u s , D e m o d o c u s en P h e m i u s hadden gedaan: il prend son bien où
il le trouve. Menig oud gebed, menige orakelspreuk, menig stuk praktische
levenswijsheid, menige halve of heele versregel bij allen bekend, menig woord van
vermaning als gemeenschappelijk eigendom zwervend onder de menschen, heeft hij
in zijn gedicht opgenomen. En zooals het onder die omstandigheden onmogelijk is,
in het ongelijkmatig gecomponeerde gedicht het echt Hesiodeïsche van de oudere
elementen te scheiden, zoo staat de kritiek ook in vele gevallen machteloos tegenover
de vraag, welke gedeelten als jongere toevoegsels moeten worden uitgesneden. Want
de liefde, waarmede de latere geslachten het gedicht hebben
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bewaard, sloot niet uit dat zij met vrijmoedigheid hier wat wijzigden, daar wat
schrapten, ginds wat bijvoegden.
Maar indien wij dan nu met dit belangrijk voorbehoud den dichter van Ascra
begroeten als den auteur der Erga, dan heeft hij recht op ons geloof in den ernst zijner
zending. Hij zelf spreekt in zijne Theogonie van zijn dichterschap als eene goddelijke
opdracht. Toen hij op de helling van den Helicon zijne kudden weidde, hebben de
Muzen, barsch zijne medeherders afsnauwend als ‘booze schelmen die van hunne
maag alleen besef hebben’, hem den lauwertak in de hand gegeven die het eereteeken
en de ambtsstaf is van hare dienaren. - Wij mogen die dichterlijke voorstelling vertalen
in gewone prozataal. Dan beteekent zij eenvoudig dit. H e s i o d u s was een landman
met trots en standsgevoel, maar tevens een ijverig luisteraar, zoo vaak in de Lesche
(de markthal, of het ‘Praathuis’ zooals D.J. v a n L e n n e p het niet onaardig vertaalt)
de Epische Aoiden kwamen zingen van A c h i l l e s ' wrok, van P e n e l o p e 's trouw
of van den strijd der Zeven tegen Thebe. Luisteren nu is voor dezen denker tevens
dichten. Tweeërlei tegenstelling grijpt hem aan. Tegenover de schitterende sagenreeks,
die in de wapenfeiten van Troje's helden de heerlijkheid der Olympiërs verheft, dringt
hem de geest te getuigen van vroegere worsteling, door die zelfde Olympiërs doorstaan
éér ze het machtige heir hadden onderworpen van die overoude Goden wier stemmen
hij zelf nog hoort naklinken in de valleien van zijn bergland. Want Boeotië is een
oud land en oud zijn zijne Goden; al bezingt dus H e s i o d u s , als gehoorzaam
volgeling van D e l p h i , in zijne stroef doceerende Theogonie den triumf van Z e u s ,
ook van de macht en de eer dier geheimzinnige godheden, die nog schuilen in de
schemering der grotten van Helicon en Cithaeron, wil hij verhalen.
Maar treffender voor ons is de tweede tegenstelling. Onder den statigen val der
epische hexameters die zingen van de kapertochten en de lustige leugens van den
heerlijken Zwerver O d y s s e u s klinkt in het hart van den Ascraeër de oude spreuk:
‘Arbeid staat boven roof’; en
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voor zijne oogen ligt de stof tot een nieuw gedicht gereed.
Niet één moedige A c h i l l e u s , niet één welberaden O d y s s e u s , zal in dat lied
de held zijn, maar het volk zelf van Boeotië: heel dat norsche boerenvolk, stroef
verknocht aan het werk, spaarzaam en hardnekkig, ruig van borst en hard van
gelaatstrekken, één met zijn vee, en één met zijn grond.
Men vatte deze voorstelling van de wording der Erga intusschen niet te letterlijk
op. Een protest tegen H o m e r u s ' poëzie vind noch zoek ik bij H e s i o d u s , al heeft
ook de Grieksche fantasie ondanks den tijd, die beide dichters van elkander scheidt,
een wedstrijd tusschen hen verdicht in welken H e s i o d u s juist om de praktische
strekking zijner poëzie overwint. Ook is zijn Landbouwgedicht geen epos, en zijn
boer is alles eerder dan een epische held. Maar met dat al ligt er in het geheele gedicht,
door zijn zwijgen over de weelde der ridderhoven en zijne zelfbewuste tegenstelling
met de geheele homerische wereld, iets dat niet falen kan eenen ernstigen lezer te
treffen, en dat ten slotte, als hij het boek ter zijde legt, hem vervult met een zekeren
eerbied.
Hiervoor zijn verschillende oorzaken. Vooreerst de eenheid van stemming, die
trots al de storende tegenstrijdigheden, de imitaties en de gemeenplaatsen over het
geheel ligt uitgespreid. De boer van H e s i o d u s leeft, en hij leeft in eene overal en
altijd levende natuur. Het leven is in den akker, ‘vertrooster van hong'rige kind'ren’,
als in de halmen, ‘diep neigend in weelde der aren’; het leven is in de stroomende
rivieren, ‘de eeuwige voedsters der velden’, als in de lucht die zwaar en nevelig
neerhangt over de vruchtbare vlakte. Men ruikt hier de geuren van den pas
omgeploegden, donkerbruinen grond, men hoort het botsende kleffende zuigen van
de hoeven der ploegossen in den doorweekten bodem, en hoog in de lucht den kreet
van den kraanvogel, die het sein voor den ploegtijd geeft. Sjirpend dwarrelen de
musschen over de pasgevulde voren, de knecht, een ‘stevige veertiger’, dekt het zaad
met zijne spade, en de vogels vluchten.
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Er is echter voor onze waardeering ook nog een dieper liggende aanleiding. In dit
gedicht is wijding. Niet dat wij voortdurend in eene plechtige stemming worden
gehouden, als in de tegenwoordigheid van eenen profeet die zich eene missie bewust
is, maar wij gevoelen het: H e s i o d u s gelooft in de waarachtigheid van zijne taak.
Hij heeft aan P e r s e s , en ook aan anderen, iets te zeggen. Zonder al te groote
overdrijving zou men mogen beweren dat H e s i o d u s tracht hun te brengen het
‘Evangelie van den Arbeid’.
Het achthonderdregelig gedicht, waarin nu H e s i o d u s zijne geheele prediking heeft
verzameld, is - zooals reeds herhaaldelijk werd gezegd - een vreemd en ongelijksoortig
geheel. Voor de Ouden, die er den naam ‘Werken en Dagen’ aan gaven, schijnt wel
de kern te zijn geweest dat gedeelte, dat den eigenlijken Landbouw behandelt.
Ofschoon dit - misschien ten gevolge van de alfabetische rangschikking der deelen
- midden in het gedicht begint (na vs. 383), vangt dus onze beschouwing van het
geheel het best met zijne bespreking aan. Ook de dichter zelf heeft gevoeld dat voor
zijne boeren dit deel van zijn werk bijzonder belang had. Zijn rhythme, gewoonlijk
rustig, verheft zich hier tot eene zekere zwierigheid:
Als de Plejaden verrijzen, de dochters uit Atlas geboren,
Vang met het ploegen dan aan, met zaaien als ze verdwijnen.

Deze zwierigheid heeft blijkbaar hare goede reden, want zij herhaalt zich telkens.
Wanneer hij straks den ploegerstijd nog eens wil aanduiden dan heet het weer statieus:
Let wel, dadelijk als gij de stem van den kraan hebt vernomen,
Hoog in de lucht zijn jaarlijkschen kreet weer luide verheffend,
Weet, dat hij u de naad'ring verkondt van ploegen en najaar.

Wij mogen het er voor houden dat slechts voor een deel de aanleiding tot deze statige
woordkeus gelegen is in het feit, dat H e s i o d u s ook voor zijn eenvoudigste lessen
voornamelijk had gebruik te maken van den epischen woordenschat. H e s i o d u s
is volstrekt niet verlegen waar
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het er op aankomt in eenvoudige taal te spreken. Maar hier zou men zeggen, dat hij
in zijne woordkeuze wordt geleid door het opwekkend besef van onder den vorm
eener vermaning, feitelijk eene schildering van den landbouw te geven. Waarlijk
voor een onderrichting in den landbouw zijn deze lessen te elementair. Kan het als
een les ter bekeering van onwetenden bedoeld zijn, als de dichter aanwijst, wanneer
het tijd voor 't hakken, wanneer voor het ploegen, wanneer voor het planten van den
wijnstok is? Maar welke Boeotiër wist dat niet? Of zou het zoo nieuw voor hen zijn
geweest, wat hij van het maken van den ploeg te zeggen heeft? Daar is het bijna, of
hij een heiligen arbeid aanvaardt; laat ik daarom v a n L e n n e p 's vertaling mogen
aanhalen, wiens statige Alexandrijnen de waardigheid van het origineel zoo goed
weergeven:
Gij dan, als de zomer afliet van zijn heeten middaggloed;
Als Jupijn, uit zwarte wolken, dicht zijn' regen stroomen doet;
Als de mensch, in 't koele najaar, vlug zich rept met voet en hand
Wijl de nachtrust hem verlengd is en de dagtoorts korter brandt;
Als aan 't stevig hout der bosschen, waar nu groei en groen vergaat,
Door de bijl omvergehouwen, minst de beet der wormen schaadt;
Gij ('t is tijd dan) scherp uw ijzer, hak voor u in 't wilde woud,
Drie voet hoog den korenvijzel, drie els lengte 't stamperhout.
Zeven voet zal juist de maat zijn, voegzaam tot een wagenas,
't Hout hebbe acht voet: d'achtste komt u voor een hamer wel te pas.
Wilt g'uw wagenrad in doorsnee vijf paar goede handen breed,
'k Schat naar eisch voor elke velling drie span krommend hout besteed.
Zoek u overvloed van kromhout. Laat uw vorschend oog vooral,
Om een ploegschaar op te sporen rondgaan over berg en dal,
Draag hem mee, waar hij zich voordoet........

Maar de aanhaling is reeds uitvoerig genoeg om te doen gevoelen, dat we hier niet
met eene les te doen hebben. Of is het eene les, als hij zegt, dat de boer twee ploegen
in huis moet hebben, dat hij zijn ossen liefst in den werktijd niet moet uitleenen, dat
men bij 't zaaien een jongen moet meenemen om de musschen ‘wat te doen te geven’,
dat de eerste eischen voor een boer zijn: een hut, een vrouw en een ploegos. Lessen
zijn al deze wenken slechts in zoover als ze niet didactisch doch vermanend zijn,
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feitelijk zijn ze beschrijvingen, gegeven met deze strekking: èn de noodzakelijkheid
èn de poëzie van den landbouw te toonen. Daarom gaan in deze schildering welvaart
en nooddruft naast elkaar. Daarom hoort de landbouwer bij H e s i o d u s nooit den
kreet van den kraanvogel die hem roept naar den ploeg, of hij denkt: hoe moet die
kreet mijnen buurman in het hart boren, die geen ploegos meer heeft; daarom volgt
op de schildering van den rijken oogst de gelukwensen: ‘in uwe korenvaten weeft
zich de spin geen webbe; bij uwe buren zult gij dezen winter niet aankloppen.’
Den winter! Als H e s i o d u s den Januari-maand gedenkt - ‘dien moord voor de
beesten’ - dan stolt hem het bloed; uit de verte hoort hij den Noordenwind naderen:
Gierende komt hij van vèr, uit Thracië, voedster der paarden,
Over de zee; hoe zuchten de landen en kraken de wouden!
Eiken bij duizenden, statig van loof, en rijzige dennen
Rukt in 't gebergte hij los en smakt z' op de moederlijk' aarde.
Klagelijk jammert het bosch in ontelbare menigte boomen.
Rillende trekken de beesten hun staart nu tusschen de beenen.

Alles verstijft van koude in dit tafreel, het wilde gedierte, de runderen, de geiten!
Maar zie, hoe uitermate verrassend is het beeld waarmede deze rillingwekkende
schildering besluit. Eén is er die niet rilt: het jonge meisje teer van vel, dat binnen
in huis blijft bij hare moeder, de jonkvrouw ‘die A p h r o d i t e 's schertsen nog niet
kent’, maar die in het intiemste hoekje van het huis neerligt op haar rustbank zorgvuldig gebaad en welgezalfd.
Ongetwijfeld, wij hadden ons uit H e s i o d u s ' teekening eene te armelijke
voorstelling gemaakt van de Boeotische boerenwoning, dan dat daar plaats zou zijn
voor zulk een schepseltje van weelde. Maar al is zij eene onverwachte verschijning
te midden van die ruige en vereelte boeren, wie goed toeziet erkent in haar spoedig
de verwante van van den welgestelden landman, dien H e s i o d u s aanstonds daarop
aankleedt: een lang onderkleed, wollig geweven, ‘dichte inslag op ijlere schering,’
opdat den boer niet ‘de haren rillend overeind gaan staan over het geheele lijf;’ dan
goed passende schoenen gevoerd met vilt, en eindelijk
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een dichte mantel van geitevellen, juist zulk een mantel als ook in onze dagen nog
de trots en het pronkstuk is van den Griekschen schaapherder.
Inderdaad, deze beide figuren, met al de tevreden nauwkeurigheid van het gelukkig
bezit geteekend, zijn verwant ook in hare roeping. Zij roemen de heerlijkheid van
boerenwelvaart op arbeid gebouwd. Want het geheele hoofddeel over den Landbouw
heeft deze roeping. Het leert niet iets nieuws, doch toont aan de boeren hun eigen
leven als in een Spiegel. Niet te verfraaien zoekt zij dat leven: het is geen elegische
zang op de maat van het o fortanatos nimium, sua si bona norint, want naast de
verlokkende schets van de welvaart staat in somber grauwen toon de teekening van
de armoe die steeds voor de deur loert. Altijd voort drijft de geesel van dezen
zedemeester zijnen leerling, en het is ons telkens alsof wij dezen hooren vragen:
‘komt er dan nooit rust?’
Ja eindelijk! In den heeten zomer. ‘Als het uur daar is, dat de artisjokken in bloei
staan en de praatzieke krekel zijn fluitend lied door 't snel bewegen van zijn vlerkjes
doet neersjirpen uit de boomen, in de afmattende zomerure, als de geiten het vetst
zijn en de wijn het zoetst... dan is het tijd om neer te gaan zitten in de schaduw van
den rotswand, met een beker wijn, een weitenkoek, wat geitenmelk en een stuk
vleesch van een jonge koe, geweid in het boschkruid. En als dan uw hart is verzadigd
van spijze en de zachte wind om uw gezicht speelt, terwijl de helder murmelende
beek rustig voorbijstroomt langs uwen voet, meng dan met haar golfjes uw drinkbeker,
drie deelen water op een deel wijn.’

IV.
Indien zonder kennisneming van den Griekschen grondtekst, de poëtische dictie der
Erga met vrucht kon worden besproken, dan zou hier bij de middagrust aan de beek,
daartoe de gelegenheid het geschiktst zijn. Want de poëzie van H e s i o d u s heeft
een eigen persoonlijk karakter, niet
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slechts door den klaren eenvoud zijner beschrijving, door den scherpen ironischen
toon zijner teekening van menschen, door den straffen imperatief van zijn bevel en
de verrassende zachtheid zijner dringende vermaning, maar tevens door de zeer
karakteristieke wijze waarop hij van den ouden taalschat gebruik maakt. Immers de
epische dictie in welke hij zijne vermaningen kleedt is ook den eenvoudige welkom,
daar ze spreekt in vormen aan elkeen gemeenzaam en toch waardig; doch tevens
ontgaat aan den meer ontwikkelde niet de ironische tegenstelling tusschen de
luidklinkende, statigslepende homerische epitheta en de boersche wereld die zij hier
helpen beschrijven. Maar de bespreking van H e s i o d u s ' taal moeten wij thans ter
zijde laten. Het verdient de voorkeur onze aandacht te wijden aan het beeld dat hij
ons van zijnen boer geeft.
De man staat voor ons, zoo als hij zijn dag begint. Eerst de handen opheffend in
zijn gebed tot Zeus Chthonios en Demeter, opdat een zwaar opgetaste oogst zijn
werk loone, en dan met zijne zweep de sterke stieren aanrakend, de negenjarigen,
die niet meer in dolle jonkheid zijnen ploeg stuk trappen. Achter hem aan komt zijn
knecht, even als de stieren over de jaren der dolheid heen: veertig jaren moet de
knecht zijn en ongetrouwd. Het zij er een die ‘de voren recht trekt’ en ‘alleen naar
de beesten kijkt!’
Hoe is nu die boer gezind? Wat denkt en oordeelt de Boeotiër, die de reeks van
zedespreuken heeft gehoord en betracht, in welker midden het landbouwgedicht ligt
besloten?
Zonder twijfel is hij een stoere werker. Hij weet het: als hij niet zorgt voor den
oogst, is de tijd niet ver, dat hij loopt te bedelen met zijne schamele kinderen langs
de huizen der boeren, die hem tweemaal een stuk brood zullen geven, en de derde
maal zullen wegzenden. Geen schaduwplek aan den veldkant mag hem verlokken,
evenmin het warme bed in den killen ochtend, het allerminst de smidse of het
‘praathuis’. Die les klinkt hem duidelijk in de ooren:
Ga voorbij aan de smidse, en wijk van de warmte der markthal,
Als bij 't wintergetijde de vorst in het werk van den akker
Stilstand brengt: een werkzame boer zorgt dan voor zijn huizing.
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De herberg? Daar is de blagueur aan het woord, de pocher die ploegt en zaait - maar
niet oogst - bij het vuur van den haard: de dwaas die zegt: ‘ik ga een wagen maken’,
en niet weet, dat daarvoor honderd planken noodig zijn.
Behalve dat hij werkzaam is, is hij ook uitermate secuur, tegenover de goden
zoowel als tegenover de menschen. Zijn offerkalender kent hij van buiten: bij het
opgaan van de zon denkt hij er aan zijn offer te brengen - en eerst zijne handen te
wasschen; hij zal aan den offermaaltijd zijne nagels niet knippen, geen rivier
doorwaden zonder gebed, geen heiligen dag voor zijn werk, of voor het onrichtige
werk, gebruiken.
Stiptheid is zijn hoogste wet: zuinige stiptheid. Op zijn dertigste jaar is hij getrouwd
met een meisje van achttien - geen wuft deertje uit den vreemde, geen ijdeltuit die
zich opschikt en ‘zijn welvaart verschroeit zonder fakkel’, geen slordige praatster hij trouwt niet voor zijne buren! - maar een rustig kind uit het dorp. Hij heeft bij haar
éénen zoon, en die jongen zal hem ook weer grootvader van één kleinzoon maken.
Zoo blijft het huis welvarend in stand.
Zuinig is hij - niet schriel. Hij zegent die hem zegenen, heeft lief die hem liefhebben
en doet wel aan degenen die hem ook weldoen, liever aan een buur dan aan een
vreemde. Heeft hij van een vriend graan geleend - hij brengt het terug met een kleine
toegift. Want dat moedigt aan. Ook zal zijne zuinigheid de wijsheid niet bedriegen.
Als zijn wijnvat halverwege en de wijn op zijn best is, ja, dan is hij er zuinig mee;
maar in 't begin, als de wijn nog jong is, kan hij veilig gul zijn - dan drinkt niemand
veel! - en bij 't eind zou zuinigheid dwaas zijn. Dan verschaalt immers het restant!
Deze schets van den Hesiodeïschen boer is niet volledig, maar zij is getrouw, want
bijna ieder woord is ontleend aan het spreukengedicht. Wie oordeelt dat zijne
moraliteit op een laag niveau staat, dat dit utilisme, deze bigotte godenvereering,
deze zelfzucht ontoegankelijk voor eenig ruimer patriotisme ver af staan van de ruime
clementie van P r i a m u s , van den edelen vaderlandslievenden zin van
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H e c t o r , of het vurig eergevoel van D i o m e d e s , dien zal ik niet tegenspreken.
Maar de Boeotische boer is niet H e s i o d u s zelf. De dichter, die geen prediker in
de lucht wil zijn en zijnen Boeotiër kent, weet wel dat alleen dan zijne moraal vrucht
zal dragen, als hij die zaait op den zeer reëelen bodem van het egoïsme. Hij beveelt
het goede aan, zoover als hij kan bewijzen dat het voordeelig is.
Maar kan hij dat bewijzen? En heeft hij het althans getracht? Is deze moralist een
philosoof? De poging in de Erga - en ook elders - door H e s i o d u s gedaan om zijne
ethiek te vestigen op vaste dogmatische grondslagen, om eene godenbeschouwing
en levensbeschouwing te verwerven, niet al te zeer met zijne ervaring in strijd, is als
een voorbeeld van Oudgrieksch speculatief denken inderdaad wel belangrijk genoeg
om die hier ten slotte nog te bespreken. Ik regel daartoe die ethiek niet in een
schematisch systeem en volg den ouden denker ook niet op zijne schreden, doch roer
slechts de belangrijkste hoofdpunten aan.

V.
H e s i o d u s ' geheele gedicht is eigenlijk eene illustratie van dien eenen eenvoudigen
versregel
Nimmer is arbeid schande, de arbeidsverzaking is schande;

en rondom dien tekst zitten ze neder, de luiaards, koud en hongerig ‘met de gezwollen
voeten in de magere hand’, en de ijverigen ‘wien Demeter, de schoon bekranste, de
schuren heeft gevuld met koren; de tragen gesmaad als de hommels, de werkzamen
in eere en aanzien.
Blijkbaar is het dus - zoo overlegt H e s i o d u s - de wil van God, dat de mensch
werken zal. Ja als een beginsel van leven heeft God den menschen den onderlingen
naijver in het hart gelegd; of om het in H e s i o d u s ' eigen trant, mythologisch te
zeggen: Er is niet ééne Twistgodin - ééne Eris; er zijn er twee! Ééne booze, ééne
goede. De eene, de booze, voedt den rampzaligen krijg, en op de kleine dorpsmarkt
brengt zij de krakeelen-
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den samen, voor hun ellendig rechtsgeding, dat hen het leegloopen en 't glurend
beluisteren van andermans zaken leert, en dat hun slappe beurs uitput ter wille van
de rechters, die ‘verzwelgers van giften’. Maar de andere, oudere, dochter van den
nacht is die Eris, die den sterveling tot zegen is geschapen. Door haar is de eene
pottebakker jaloersch op den anderen, de timmerman op den timmerman; hare kracht
doortintelt het leven. Wie zijn buurman rijk ziet door den arbeid grijpt uit afgunst
naar de spa.
Dus is en de arbeid en de naijver die er toe drijft een zegen? Immers blijkbaar de
wil van God, die zijnen schepselen toch niet anders dan goed wil?
H e s i o d u s denkt er geen oogenblik aan deze conclusie, hoezeer zij voor de hand
ligt, te trekken. Hij buigt zijn sterken schouder gehoorzaam onder den last des werks
maar blijft het een last noemen. Indien P r o m e t h e u s niet misdadiglijk zich had
verzet tegen Z e u s , niet getracht had den Alwetende bij het offer te bedriegen, niet
het vuur had gestolen ten dienste van de menschen... dan zou Z e u s niet in zijnen
toorn den snelverworven rijkdom voor altijd voor de menschen hebben verborgen.
Welk een leven zou het onze dan zijn! In één dag werks zou de mensch dan zonder
inspanning genoeg verwerven om een jaar van te leven. Zijn scheepsroer kon hij
achter het vuur in den rook hangen! Arbeid zou voor hem niet meer noodig zijn,
noch voor zijn os, noch voor zijn ezel.
Dat dus de mensch in het zweet zijns aanschijns zijn brood moet eten is het gevolg
van Z e u s ' toorn tegen P r o m e t h e u s . De daad van P r o m e t h e u s heeft den
gelukstoestand verstoord. Smalend had, reeds vóór het offerbedrog gepleegd was,
de Alwetende den zoon van I a p e t o s toegesproken:
Iapetionides, gij boven al d' andren verstandig,
Wel - gij juicht om het stelen van 't vuur, en mijne misleiding?

en zie, op last van Z e u s heeft toen H e p h a i s t o s tot straf - niet zoozeer van
P r o m e t h e u s als van zijne beklagenswaardige beschermelingen, de menschen de vrouw P a n d o r a geschapen: P a n d o r a die door A p h r o d i t e met
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den gordel der begeerlijkheden, door de C h a r i t e n en P e i t h o met schoone
gewaden werd getooid, en aan wie H e r m e s nog gevaarlijker gave verleende:
Leugen en vleiende woorden, en 't hart voor listen geschapen.

E p i m e t h e u s nam haar tot zich - ondanks de waarschuwing van P r o m e t h e u s
zijnen broeder. Feitelijk beteekent dat niet veel anders dan dat P r o m e t h e u s zelf
haar aannam, want E p i m e t h e u s is P r o m e t h e u s in dwaasheid verkeerd;
E p i m e t h e u s beteekent ‘Nabedacht’; de naam schijnt gevormd door den dichter,
die onder P r o m e t h e u s ‘Voorbedacht’ verstaat. In ieder geval E p i m e t h e u s
‘erkende de ramp, nadat hij haar had ontvangen’; want nauwlijks heeft P a n d o r a
hare fatale kruik geopend, of zie - daar vliegen de rampen er uit, tienduizend in getal.
Vol is sedert de aarde van rampspoed, vol ook de zeeën;
Ziekten genaken de menschen bij daglicht, kwalen in 't duister.

Zoo vindt dus feitelijk de diepzinnige opvatting van E r i s , hierboven besproken,
geen steun in des dichters theologische voorstellingen. Althans het mag niet heeten
‘in den beginne was de strijd’. Veeleer was in den beginne de vrede. Zeker is het ten
minste dat ook voor dezen denker het paradijs achter ons ligt. Toch gaat men de
verwarring, die ten gevolge van de tekstoverlevering reeds heerscht in het gedeelte
der Erga dat over den ouden toestand handelt, nog noodeloos verergeren, indien men
zegt, dat de zonde den mensch ook uit dit paradijs heeft verjaagd. - Tenzij men in
P r o m e t h e u s òf den eersten mensch òf de incarnatie der menschheid wil zien.
Nu heeft inderdaad die opvatting veel aanlokkelijks; en omdat zij schijnbaar eene
logische verklaring van den oorsprong des kwaads en van den ‘zondeval’ geeft, is
zij door velen omhelsd. Maar met de woorden van H e s i o d u s zelven is zij in strijd.
En al geeft zij ons in P r o m e t h e u s eene figuur die aantrekkelijk is door haar
modern karakter, uit historisch oogpunt schijnt mij de echt Hesiodeïsche
P r o m e t h e u s zooals die zich onder het sterk overgewerkte
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tafreel in de Theogonie en de Erga nog laat erkennen, vrij wat merkwaardiger.
De P r o m e t h e u s van H e s i o d u s is een gedegradeerde. Zijne geschiedenis is
die van menige godheid uit het polytheïstisch pantheon der Grieken. Zoolang de
voorvaderen der Grieken in kleine stammen naast, doch niet mèt elkander hadden
geleefd, hadden ook hunne stamgoden gescheiden gestaan. Maar de tijden kwamen,
dat de stammen zich vermengden, dat heerschers van buitenaf, hetzij Phoeniciërs,
hetzij het volk van Minos, hen onderwierpen. Hoe mengen zich nu ook de goden
dooreen! Hoe verdringen de goden der heerschers die der inboorlingen! - Doch
wederom nieuwe heerschers komen; de Achaeërs worden machtig in Hellas, en weer
is de keuze: òf abdicatie, òf strijd. Wie zal overwinnen, de Phoenicische K r o n o s ,
of de Z e u s der Achaeërs? Wie zal Vuurgod zijn: H e p h a i s t o s , de zoon van
Z e u s , of P r o m e t h e u s de zoon van I a p e t o s , dien de Semiten I a p h e t noemen?
In de ontzaglijke verwarring - niet enkel eene spraakverwarring - welke door deze
samenbotsing van vreemde en eigen goden ontstond, moet het, bij den angst der
geloovigen om eene machtige godheid te krenken door achteloosheid, en bij den
naijver die iederen stam aanspoorde om de eigen goden bovenal te handhaven, zeer
moeilijk zijn geweest vrede te stichten. Zeker bleef in menig hoekje een oude god
voortleven, door zijne getrouwen met zekere voorkeur vereerd juist ten gevolge van
het geheimzinnig duister van vreemde mystiek, dat hem omgaf. Maar op zeer
merkwaardige wijze heeft de fantasie en het nadenken der oud-Grieksche theologen,
naar het schijnt niet zonder de medewerking der Delphische priesterschap, in deze
verwarring eene oplossing gevonden. Van hunnen arbeid geeft ons de Theogonie
van H e s i o d u s het eerst een volledig denkbeeld. In zijn systeem schikken zich de
goden van verschillende herkomst in genealogische orde: de Theogonie wordt parallel
aan de Cosmogonie, en uit het naast elkander wordt een na elkander. Zooals eens uit
den Bajert de orde werd geboren, zoo ontwikkelt zich uit de ruwere, meer

Onze Eeuw. Jaargang 8

79
chaotische voorstellingen - d.i. in vele gevallen uit de oudere prae-Achaeïsche
landsgodsdiensten - de welgeordende Staat der Olympiërs. Zoo buigt zich Vader
O u r a n o s voor K r o n o s zijnen zoon, zoo zwicht deze op zijn beurt voor Z e u s
Olympios.
Slechts vluchtig mocht binnen het bestek dezer studie gissenderwijze deze
theogonische ontwikkeling worden aangeduid. Het gezegde kan volstaan om te doen
beseffen welk eene veelbeteekenende partijname voor den Boeotischen dichter in
de volledige aanvaarding van dit geheele godensysteem was gelegen. Juist in Boeotië
toch waren de sporen van P r o m e t h e u s ' oude goddelijke heerlijkheid bewaard
gebleven. En toen, en later is hij, soms als Schepper der menschen, soms als hoogste
God van het vuur in mystischen dienst vereerd. Maar voor zoo machtig eene godheid
is naast Z e u s den Schepper en naast H e p h a i s t o s den Vuurgod geene plaats in
het Godensysteem van den Olympos, zooals H e s i o d u s dit onder de leiding en het
onderricht van D e l p h i had leeren prediken. Maar dan waagt de dichter het ook
niet om den Iapetide en den Kronide, al maakt de theogonische leer hen tot
broederskinderen, gelijkmachtig tegenover elkander te plaatsen. P r o m e t h e u s
moet minder zijn dan Z e u s , en deze degradatie van zijn persoon brengt
natuurlijkerwijze ook eene degradatie zijner functies met zich. Eertijds had het
geheeten - en nog P l a t o in zijnen Protagoras bewaart aan die traditie de herinnering
- dat P r o m e t h e u s uit vrije macht den mensch had geschapen, doch in de Theogonie
is daarvan slechts dit bewaard, dat hij - als E p i m e t h e u s - de vrouw P a n d o r a
- het zij ze dan eene Grieksche E v a was, het zij slechts een bedrieglijk beeld door
H e p h a i s t o s ten verderve der menschen gevormd - tot zich neemt. Eertijds was
P r o m e t h e u s vuurgod geweest, nu is hij nog slechts door diefstal meester van het
vuur. Zijne macht is list geworden, zijn moed vermetelheid, zijne liefde voor de
menschen hybris, misdadige overmoed tegenover Z e u s . Hij is de vijand van Z e u s ,
en dus zondig, zoolang totdat hij ‘van zijne ziekte genezen’ het hoofd buigt.

Onze Eeuw. Jaargang 8

80
Wat moeten de Boeotische boeren gedacht hebben toen hun zoodanige nieuwe
wijsheid omtrent den god der Thebaansche mysteriën werd verkondigd? Hebben zij
H e s i o d u s geloofd? - Wie zal zulk eene vraag beantwoorden! Zelfs indien men
ons de vraag stelt: ‘heeft H e s i o d u s zelf dit verhaal geloofd?’ zoo zullen wij het
antwoord moeten schuldig blijven. Op den akker van de theologische fantasie der
oud-Grieksche denkers ontluiken naast elkander de meest verschillende zaden.
Zooveel blijkt in ieder geval uit het P r o m e t h e u s -verhaal, dat H e s i o d u s , de
moralist, als eerste zonde en oorsprong van alle ellende de hybris boekstaaft: d.i. die
misdadige overschatting van eigen krachten, welke leidt tot minachting van God.
Maar die eerste hybris is een daad van P r o m e t h e u s , - dus van een God! Zijn dan
- daar immers van de eerste hybris af tot op des dichters eigen tijd de vergrijpen der
menschen zijn vermenigvuldigd en de ellende vermeerderd - zijn dan de stervelingen
ongelukkig buiten hunne schuld?
Het zou niet zoo heel vreemd zijn geweest indien H e s i o d u s op deze vraag
slechts het antwoord had gegeven dat in het begin van zijne Erga staat: ‘Alzoo heeft
Z e u s het beschoren’. Maar den val der menschen uit den vrede van het paradijs
heeft hij in dat gedeelte der E r g a , dat men gewoonlijk het Lied der Geslachten
noemt, geschilderd. Hier is zonder twijfel de dichter verkondiger van zeer oude
traditiën. Gelijk in de Homerische zangen telkens de helden, hoog roemend in de
voortreffelijkheid hunner vaderen, geringschattend spreken over de ‘stervelingen
zooals ze nu zijn’, zoo heeft zeker in ouden tijd overal in Griekenland het geloof
geheerscht, dat de menschheid achteruit gaat, dat de ‘aetas parentum peior avis tulit
nos nequiores’ - althans deze voorstelling zal gehuldigd zijn naast die andere, die
feitelijk aan de Theogonie ten grondslag ligt, n.l. dat uit het chaotische de orde, uit
het mindere het betere is geboren. De dichter der Erga echter grijpt de oude sage aan
om op zijne wijze eene verklaring van den oorsprong des kwaads te verbinden met
de prediking die dat kwaad moet
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keeren. Alleen met het oog op deze strekking roer ik daarom het Lied der Geslachten
aan, dat door zijne samenstelling en herkomst tal van vragen doet verrijzen die zeer
gewichtig zijn, doch te ingewikkeld voor vluchtige beantwoording.
Vooreerst dan moet worden opgemerkt dat de Hesiodeïsche poëzie het aantal der
geslachten met één vermeerdert: er waren er vier geweest, het gouden, het zilveren,
het bronzen en het ijzeren, doch een heroëngeslacht wordt tusschen het bronzen en
het ijzeren ingevoegd. Ten tweede, dat de stofnamen in deze voorstelling geheel
hunne beteekenis hebben verloren, daar noch het eerste geslacht uit goud noch het
tweede uit zilver wordt geschapen. En eindelijk, dat - indien men nauwkeurig toeziet
- het beginsel van deteriorizeering door H e s i o d u s , niet slechts bij het vierde
geslacht, dat der Heroën, feitelijk wordt verlaten, daar hij tot op zekere hoogte het
lot der geslachten parallel heeft gemaakt aan de goden.
Het gouden geslacht - zijn het de P h a e a k e n van H o m e r u s ? - leefde ‘toen
god K r o n o s nog heerschte in den hemel.’ Voor hen was de aarde een paradijs.
Ongeploegd schonk hun de akker het voedsel in eeuwigen overvloed. De sterkte
hunner handen nam niet af, het kwaad was verre, en de dood kwam over hen in den
slaap. En toen dit geslacht was verdwenen onder de aarde, toen bleven na den dood
deze schepselen voortleven
Als daemonen met lucht omkleed, en beschermers der menschen.

Zoo zijn dus K r o n o s ' tijdgenooten goed en na hunnen dood zalig? Hoe kan dat
zijn, indien K r o n o s en J a p e t o s vijanden van Z e u s zijn, en de vernedering van
K r o n o s de groote rechtsdaad van Z e u s , de stichting van de Olympische
rechtsbedeeling is.
Vruchtbaar en vindingrijk is de theologische fantasie dezer oude dichters! De eer
der schepselen van het eerste geslacht, de overoude stamvaderen reeds lang, lang als
daemonen door het volk aangebeden, moet worden gehandhaafd. Zie daar verschijnt
het zilveren geslacht. - Welk een wonderlijk geslacht! Schepselen die honderd jaar
lang als kin-
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deren blijven spelen ‘aan den schoot hunner zorgzame moeders,’ dan korten tijd
leven als mannen, ‘ellende lijdend door hun onverstand, niet bij machte elkaars hybris
af te weren,’ en eindelijk, omdat ze ‘Z e u s de eere niet geven,’ door dezen verborgen
onder de aarde. ‘Toch volgt ook, onder de aarde, dezen vereering en hulde.’
Kan het duidelijker? Deze wonderlijke schepselen die volgens den dichter wel
door Z e u s gedood, doch niet door hem geschapen zijn - zij zijn niet anders dan de
sterfelijke pendants van de hemelsche Titanen, van K r o n o s en ook van
P r o m e t h e u s . Daarom leven zij na hunnen dood even als K r o n o s ‘onder de
aarde.’ Als K r o n o s en P r o m e t h e u s hebben zij zich verzet tegen Z e u s . De
kracht van den Titan ontbreekt, maar zijn verzet, zijne hybris is gebleven. - Ziedaar
de band gevonden, die inde Prometheussage ontbrak. Door het zilveren geslacht is
de hybris, bron van bijkans alle zonde, ouder de menschen gekomen.
Intusschen zijn, wel beschouwd, deze twee geslachten vóór-menschelijk. Als zij
verdwenen zijn van de aarde, dan is als 't ware het wereldtooneel een oogenblik leeg,
als na den zondvloed. Eerst dan begint het scheppingswerk van Z e u s . ‘Een bronzen
geslacht’ noemt de dichter deze schepselen van Z e u s . Men hechte aan deze benaming
niet meer dan H e s i o d u s zelf heeft gewild! Zij is overgenomen uit de oude traditie
en zoo goed mogelijk door den dichter verklaard. In waarheid is dit geslacht der
Reuzen geboren ‘uit de boomen,’ het is eene gens virum truncis et duro robore nata,
een geslacht van hetwelk P e n e l o p e wel is waar hare tijdgenooten scherp
onderscheidt, wanneer zij haren vreemden gast naar zijne afkomst vraagt met de
woorden: ‘Gij zijt toch niet uit eenen eik of uit een rots geboren!’ maar in welks
beschrijving de Boeotische boeren zeker wel òf hunne voorouders hebben herkend
òf de eikengeesten en eiken goden aan welke hun bijgeloof ondanks de Olympiërs
nog zoo gaarne hulde bleef brengen.
Want met dit derde geslacht hangt het vijfde in H e s i o d u s ' beschrijving nauw
samen. Het vierde geslacht,

Onze Eeuw. Jaargang 8

83
dat der Heroën, is niet zoozeer in de rij ingeschoven als wel er boven geplaatst. Zij
zijn halfgoden, en vooral om deze reden staat de dichter bij hun leven na den dood
langer stil. - Immers, hetzij in aanknooping aan ouder volksgeloof, hetzij ten gevolge
van eene geleidelijke opheffing en veredeling der volksgedachte, in de dagen van
H e s i o d u s deed zich met meer kracht dan in het geboortetijdperk der Homerische
zangen de overtuiging gelden dat deze hooge Zonen van Goden niet sterven konden.
Het lot der zaligheid, in de Odyssee bij hooge uitzondering aan M e n e l a o s beloofd,
is hier het deel van alle Heroën. ‘Afgezonderd van de woning der menschen heeft
Z e u s hun plaatse bereid op de eilanden der Gelukzaligen’, zoo luidt het in den tekst
der Erga. En blijkens een fragment, dat nu twintig jaren geleden is teruggevonden,
volgden op dien regel deze woorden, ‘daar waar K r o n o s heerscht als koning nadat
zijne banden geslaakt zijn’.
Zoo wordt dus aan deze Gezaligden van het vierde geslacht een leven van
onsterflijkheid verzekerd, welks voorspoed en geluk volkomen gelijk is aan den
aardschen paradijstoestand van het gouden geslacht. Maar al heeft H e s i o d u s zich
beijverd om zelfs door de keuze zijner woorden die parallel duidelijk te doen
uitkomen, in één gewichtig opzicht verschillen toch de telgen der beide geslachten
onderling. De Heroën wonen ‘aan de einden der aarde op de eilanden der
Gelukzaligen’, hun leven van zaligheid is - wie weet - zelfs voor de ‘koningen’ van
Boeotië niet volstrekt en ten eenenmale onbereikbaar. Doch de Eerstelingen der
geschapenen, de Zonen van het gouden geslacht zijn door Z e u s als Daemonen driemaal tienduizend in getal - gesteld tot Wakers over de menschen.
Het is ons wanneer wij van deze Daemonen vernemen, alsof wij uit de hoogten
der theologische bespiegelingen van den dichter plotseling weer neerdalen in de
velden van Boeotië. Ver - te ver verwijderd van de Dorpsrechters tot wie zijne
prediking uitgaat, scheen den dichter ten slotte toch de wereld der Olympiërs, ja men
is bijna geneigd aan ironie te denken wanneer hij in geleende bewoordingen
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zoo statig ervan gewaagt hoe Zeus, de Donderaar die troont in den hoogen, recht zal
doen aan de boeren. Zullen zijne Boeotiërs hem gelooven als hij hun zegt dat Z e u s
het is die straf en zegen geeft? Misschien - als het zegen is en de welvaart hun het
besef hunner eigen vroomheid geeft:
Rijkelijk groeit in den akker het koren; de eik in 't gebergte
draagt aan de spits zijner takken de vrucht en in 't midden de bijen.
Met dikwollige vacht zijn zwaar uwe schapen beladen.
Zie uwe vrouwen! Ze schenken u zoons op de vaders gelijkend.
Stevig gebouwd is uw weelde: de scheepvaart kunt ge vermijden,
Immers uw land brengt koren en spelt in rijklijke mildheid.

Maar minder leerzaam zijn zij, die reeds ondervonden hebben dat niet altijd hun
hybris gestraft werd. Voor velen van de ‘gaven verzwelgende Vorsten’, de reguli
van zijn bergland acht hij het noodig op eene naderbij wonende macht dan die van
de Olympiërs te wijzen. In het vizioen dat hij oproept om hunnen eerbied voor het
eeuwige Recht te wekken is iets dat vrees inboezemt. ‘O, meent toch niet’, zoo predikt
hij, ‘dat gij straffeloos kunt zinnen op kwaad tegen uwen naaste. Driemaal duizend
wachters heeft God gesteld over de menschen. Overal op aarde speuren dezen rond
- onzichtbaar, want hun kleed is uit lucht geweven’.
Er is inderdaad iets spookachtigs in deze daemonen. Zij doen ons onwillekeurig
denken aan de ziekten en kwalen die Z e u s heeft uitgezonden over de aarde. Ook
dezen
naadren van zelf en brengen het kwaad den stoffelijken menschen
stemloos, - alle geluid ontnam hun Zeus in zijn wijsheid.

Maar toch heeft H e s i o d u s aan het daemonengeloof, dat hij niet schept maar sterk
geworteld vindt bij zijn volk iets anders dan bijgeloovige somberheid gegeven. Hij
verheft de volksvoorstelling door haar vast te knoopen aan zijne hoogste ethische
overtuiging, hij maakt de daemonen tot helpers en dienaren van Dike, het Recht.
Want na de zooeven aangehaalde woorden over de daemonen gaat hij aldus voort:
‘En D i k e - Gods eigene dochter -
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ziet elk vergrijp. En wat zij gezien heeft roept zij uit voor het aangezicht van den
Allerhoogste opdat Hij de zonde straffe’.
D i k e : het recht stammend van Z e u s zelven, ziedaar ten slotte het fundament
van H e s i o d u s ' geheele moraal. Niet de liefde, niet de barmhartigheid. In het
geheele gedicht voor P e r s e s staat geen woord van herinnering aan een samen
doorleefde kindsheid, geen enkele toespeling op de liefde die kinderen van één huis
verbindt - en toch waren juist voor zulke gedachten de oude Grieken zoo bijzonder
toegankelijk! Maar de Rechtvaardigheid is zijn grondveste. ‘Dit is het onderscheid
tusschen de dieren en de menschen: visschen en wilde beesten verslinden elkander;
maar aan de menschen heeft Z e u s het Recht gegeven’. En wederom: ‘het geslacht
van den onrechtvaardige zal vergaan’.
De meeste lezers brengen tengevolge van deze opvatting eene herinnering mede
van hunne lectuur der Erga als van een zeer somber boek, als gaf het geheele werk
een weerklank van deze woorden des dichters: ‘Beter zou het mij zijn indien ik niet
rechtvaardig ware, want het beste recht is hier voor den ongerechtige’. De schildering
die H e s i o d u s geeft van zijn eigen Geslacht, het vijfde of ijzeren, is wel geschikt
om dien indruk nog te versterken. Het leven van deze menschen is kwelling zonder
einde. Ziehier eene wereld waarin de vader geene billijkheid kent tegenover zijne
kinderen, noch de kinderen tegenover hun vader, waarin de zoon zijnen vader niet
meer het loon voor de opvoeding zal betalen doch eer hem met harde woorden zal
verwijten dat hij talmt met sterven. Niet wie zijn eed gestand doet zal in eere zijn,
doch alleen wie geweld pleegt. De tong die liegt, de hand die slaat zal triumfeeren.
Onder de menschen zal de Nijd wonen hard van gelaat en ruw van lach.... ‘En dan
zullen van de breede aarde opstijgen ten Olympus, het bleek gelaat hullend in den
witten sluier A i d o o s en N e m e s i s ’.
Inderdaad, de schilderij is somber. Maar wie daarom H e s i o d u s een pessimist
noemt, verliest uit het oog dat
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de dichter in zijne schets van den tegenwoordigen in den toekomenden tijd is
overgegaan. Zijne laatste woorden zijn niet beschrijvend, doch voorspellend, of liever
waarschuwend. Nog heeft de hybris, de zondige overmoed, die Gods wet veracht en
gewelddadiglijk eigen voordeel zoekt, niet getriumfeerd. En inderdaad het is de hoop
dat zij niet triumfeeren zal, die den prediker bezielt. Vragen wij hem eene juiste
omschrijving van die hybris, zoo blijft hij ons het antwoord schuldig; althans hij
definieert die hoofdondeugd niet anders dan door hare tegenstelling met de aidoos,
de heilige schaamte. ‘Wie aan de hybris toegeeft’, zoo vermaant hij, ‘komt altijd ten
val. Betracht de aidoos. In de heilige schaamte berust de waarborg van D i k e ’.
‘De Schaamte?’ - Het is alsof H e s i o d u s zijnen sterken landbouwer het hoofd
in den nek ziet werpen, wijzend op den bedelaar die schuw en angstig de hand
uitsteekt. ‘Neen’, antwoordt de dichter ‘dat is de booze Aidoos, de droevige metgezel
der ontbering. De Aidoos die wij eeren is het schaamtegevoel dat ons terughoudt als
wij de hand uitstrekken tot roof van dien rijkdom dien God alleen aan de nederige
rechtschapenheid verleent.’
Men moge het moralistisch systeem van den ouden Boeotischen dichter òf
overeenvoudig òf doctrinair achten, treffend blijft in ieder geval de zuiver Grieksche
eerbied voor Recht en Maat, welke er de grondslag van is; en daarnaast, ondanks
menig hard woord en menige verzuchting haar optimisme. Niet slechts als algemeene
abstractie geldt hem de leer: ‘D i k e houdt de overhand boven hybris’, hij kent ook
de triumf der persoonlijke deugd. Hoe toch getuigt hij?
Zie met talrijke schare vermag men het kwaad te bereiken
Zonder bezwaar, want glad is de weg, dicht bij is de ondeugd.
Anders de deugd! God eischt van een ieder het zweet van den arbeid
haar ter wille: de weg is zoo lang, en steil is het voetpad.
Eerst ook ruw! Doch straks als eenmaal de top in het zicht is,
Licht en gemakkelijk wordt dan de weg, al is hij bezwaarlijk.

Op den hechten grondslag van deze moraal, die de
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verheerlijking is van inspanning, zelfbeheersching en eerbied, hebben de moralistische
dichters van Oud-Hellas voortgebouwd. De karige kost die H e s i o d u s aan zijne
Boeotische boeren voorzet is goed genoeg bevonden om het versterkend voedsel van
geheel Griekenland te worden. En eindelijk, dit is niet de geringste eeretitel van den
Ascraeischen landbouwdichter, dat de poëzie van S o l o n , Athene's grootsten
moralistischen dichter, oogst is, gewonnen op den akker, dien eens H e s i o d u s had
bezaaid.
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Een rederijker uit den
tijd der hervorming
Door Prof. Dr. J.W. Muller.
De naam ‘rederijker’ wekt bij het publiek nog steeds bijna alleen de verdrietige
herinnering, uit een of ander handboek van literatuurgeschiedenis bewaard, aan
kurkdroge allegorische zinnespelen, indertijd - vreemd genoeg - door het volk met
zekere belangstelling op het tooneel gezien, maar voor ons kortweg onleesbaar (en
dan ook slechts eenig onvriendelijk gewag waardig gekeurd): stukken die met een
eigenlijk drama, in 't algemeen met kunst en poëzie, zoogoed als niets gemeen hebben.
Ja zoozeer zijn de rederijkers in minachting, dat hedendaagsche vereenigingen van
liefhebber-tooneelspelers in Noord- en Zuid-Nederland - in zekeren zin toch hunne
geestelijke nazaten - het meestal versmaden zich met dien alouden naam te tooien.
Deze voorstelling der rederijkers, verklaarbaar o.a. uit het gering getal herdrukte
en bereikbare werken, dat zelfstandige kennismaking bemoeilijkt, alsmede uit de
langen tijd gebruikelijke voorstelling der zestiende eeuw als een ‘tijdperk van
overgang’ tusschen de (kortelings in eer en aanzien herstelde) Middelnederlandsche
letterkunde en die

Onze Eeuw. Jaargang 8

89
der vanouds hooggeprezen ‘gouden eeuw’, - deze voorstelling is niet zoozeer onjuist
als wel onvolledig. Men kan inderdaad, zonder vrees voor deskundige tegenspraak,
van die spelen van sinne heel wat kwaads zeggen. Zij schijnen ons toe geboren te
zijn uit de oude, in de school ontstane en eeuwenlang bestendigde noodlottige
vereenzelviging of verwarring van wetenschap (of wat daarvoor doorgaat) en kunst,
van de laat-antieke ars trivialis der rhetorica en de poëzie. Hunne taal is het beruchte
mengelmoes van geest- en klanklooze zinnenreeksen, van kunstmatige, traditioneele,
conventioneele wendingen en van overtalrijke Latijnsch-Fransche woorden: een soort
van Bargoensch, dat gedurende zekeren tijd door eene voorbijgaande mode, als de
literaire kunsten artistentaal van het tijdvak, op 't papier in beperkten kring geheerscht
heeft, maar dat geen wortel heeft geschoten en juist daardoor zoo snel en zoo volledig
weer verdwenen is. Immers de natuurlijke spreektaal van volk en burgerij - de adel
en ook de stedelijke aristocratie sprak, schreef en las toen, althans in Vlaanderen en
Brabant, reeds meestal Fransch - is ongedeerd gebleven: de taal, zooals wij die,
natuurlijk, frisch en gezond, vinden in de esbatementen, de volksboeken en de overige
voor het volk bestemde, berijmde en onberijmde literatuur. Hun versbouw is, of
schijnt ons althans op 't eerste gezicht, een onbeholpen voortstrompelen, het best te
vergelijken met de gelijktijdige en latere Hoogduitsche ‘knittelverse’: een jammerlijke
ontaarding of spotvorm van den middeleeuwschen rhythmus, waarvan de getelde,
‘jambische’ syllabenmaten der Fransche Renaissance onze letterkunde gelukkig
weldra verlost hebben.
Dit alles kan, met zeker voorbehoud, erkend worden; mits men niet meene dat
daarmede de rederijkers en al hunne voortbrengselen veroordeeld en alle aandacht
onwaardig gebleken zijn. Er is in den laatsten tijd herhaaldelijk aan herinnerd, dat
de rederijkers ook nog wel iets anders dan spelen van sinne en zinledige
rijmknutselarijen samengesteld hebben, dat niet alleen menig belangrijk referein,
maar ook menig levendig, aanschouwelijk esbatement of
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hartelijk, gevoelig lied van hen afkomstig is, dat dien algemeenen banvloek gerust
kan afwachten.
Maar zelfs die geminachte spelen van sinne zijn voor wie er zich eenigen tijd in
verdiept niet altijd zonder bekoring; moge ook al hunne schoonheid meestal verre
achterstaan bij hunne historische belangrijkheid, geheel negatief is hunne aesthetische
waarde niet. Ik zou mij hier kunnen beroepen op den diepen indruk, onlangs door
Elckerlijc op het publiek gemaakt, ware het niet zoo moeilijk het stellig zeer groote
aandeel in dit onbetwistbaar succes van het voortreffelijk spel van R o y a a r d s en
de zijnen juist te schatten. Doch Elckerlijc is niet het eenige stuk, waarin de
middeleeuwsch-Katholieke levensopvatting en wereldbeschouwing, waarin 's
menschen hulpelooze verlatenheid en verlegenheid bij het naderen van den Dood op
indrukwekkende wijze bewoord en uitgebeeld zijn, waarin ook echte devotie,
waarachtige aandoening trilt.
Met dat al: wachten wij ons voor de overdrijving, aan elke reactie eigen; en
erkennen wij dus dat de spelen van sinne meestal, als eigenlijk drama, zelfs aan lage
eischen nauwelijks voldoen. Het is een burgerlijk eerzame, leerzame en stichtelijke
soort van literatuur; van verbeelding, hartstocht, handeling, karakter is geen sprake.
Maar is het billijk bij de beoordeeling in 't geheel geen rekening te houden met wat
de facteurs bedoeld en de toenmalige toeschouwers er in gezien hebben?1)
Hoe het zij, bij een niet volstrekt aesthetische, maar meer historisch-sociale
opvatting der literatuur hebben en houden deze spelen hunne waarde als bijdragen
tot onze kennis van de denkbeelden der zestiendeëeuwsche burgerij over maatschappij
en kerk en staat.
Uit dezen hoofde mag men, naar ik meen, de aandacht van het publiek vragen voor
de spelen van den Brugschen rederijker uit de eerste helft der zestiende eeuw,
C o r n e l i s E v e r a e r t . Nu die spelen alle zijn uitgegeven,

1) Zie de historisch-juiste en daardoor billijke beschouwing van wijlen Prof. P o l a k in De
Gids 1892, IV, 84-85.
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verdient zijn naam ook buiten den engen kring van de kenners onzer
zestiendeëeuwsche letterkunde meer bekend te worden.
Wat wij van zijn leven en persoon weten is spoedig verteld. Denkelijk omstreeks
1485 te Brugge geboren, heeft hij daar althans geleefd en is er in 1556 gestorven.
Van zijn ambacht verver en voller, was hij bovendien ‘clerc van den aerdchiers’
(boogschutters) en van enkele colleges die tot zijn eigenlijk bedrijf in nauwe
betrekking stonden; eindelijk facteur van de Kamer van Rethorycke ‘De drie
Santinnen’, waarschijnlijk ook van de andere ‘d'Helighe Gheest’, die dikwijls met
de eerste samenwerkte. Een geletterd ambachtsman derhalve, om zijne letterkundige
vaardigheid gezocht in de kringen der burgerij, waartoe ververs en vollers,
boogschutters en rederijkers behoorden. Als rederijker heeft hij in zijn eigen tijd
geen grooten roem behaald: slechts enkele malen kan hij zelf aanteekenen dat een
zijner stukken in een wedstrijd den 1sten, 2den of 3den prijs behaald heeft. Zijn naam
wordt dan ook bijna nergens vermeld. Niet alleen zijn Oudenaardsche kunstbroeder
M a t t h i j s d e C a s t e l e i n en de Antwerpsche schoolmatres A n n a B i j n s
overschaduwden zijne faam, en naar ons tegenwoordig oordeel ook te recht, als zijne
meerderen, de een in letterkundige ontwikkeling, de ander in bezieling en talent. Ook
zijn oudere stadgenoot A n t h o n i s d e R o o v e r e ontving, behalve een jaargeld
van de Brugsche stadsregeering, nog de voldoening dat hij reeds bij zijn leven althans
iets van zijn Rethoricale werken gedrukt zag - een door de rederijkers toch zeker wel
alleen in theorie niet begeerde roem -, welke eer aan geen enkel spel van E v e r a e r t
vóór de 19de eeuw te beurt is gevallen: alleen door een gelukkig toeval is het eenige,
eigenhandige handschrift zijner spelen voor ons bewaard gebleven.
Een middelmatig zestiendeëeuwsch rederijker derhalve: welk een dorre, droge
stof! Ik ontken geenszins dat mijn vriend E v e r a e r t aartsvervelend kan zijn, wanneer
hij theologische tractaten, stichtelijke bespiegelingen of zedekundige verhandelingen
op allegorischen trant berijmt. Maar
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toch verstout ik mij te beweren, dat vele dier stukken, uit verschillende oogpunten
beschouwd, een niet zoo heel geringe h i s t o r i s c h e waarde hebben.
De l i t e r a i r - h i s t o r i s c h e waarde is in hoofdzaak drieërlei. Vooreerst zijn
deze 35 spelen afkomstig uit de e e r s t e helft der zestiende eeuw, waaruit betrekkelijk
weinig van dien aard bewaard, althans herdrukt is. Ten tweede hebben wij hier niet,
als in de na de landjuweelen gedrukte bundels, eene verzameling van stukken, door
de facteurs der verschillende mededingende Kamers ten antwoord op dezelfde vraag
vervaardigd, maar (waarschijnlijk alle) de spelen van sinne (zoowel zuiver didactische
als gelegenheidsstukken bij openbare, stedelijke, kerkelijke of gildefeesten),
tafelspelen en esbatementen van één rederijker: zijne ‘gezamenlijke werken’, en
daarin een vollediger beeld van den persoon en de werkzaamheid van een facteur
dier dagen dan wij tot dusverre bezaten. En ten derde geven de talrijke
‘tooneelaanwijzingen’ voor de spelers menige inlichting over het tooneel en de
vertooning, vooral over de uitvoerig beschreven ‘toogen’ (levende beelden), die
geheel in den geest der toenmalige Vlaamsche schilderkunst, en ook daarom niet
zonder belang zijn.
Natuurlijk is ook E v e r a e r t 's taal en versbouw van historisch belang. Eene
volstrekt eenparige Nederlandsche schrijftaal bestond toen en daar nog niet; zelfs in
de Noordnederlandsche Republiek zijn eene eeuw later de gewestelijke
eigenaardigheden in de schrijftaal - om niet van de omgangstaal te spreken - nog
lang niet uitgewischt. Zoo is ook E v e r a e r t 's taal niet in allen deele dezelfde als
die van D e C a s t e l e i n of A n n a B i j n s ; hij schrijft een sterk Westvlaamsch
(Brugsch) gekleurd Nederlandsch, 't best te vergelijken met de taal van zijn
gewestgenooten: van den 2½ eeuw ouderen M a e r l a n t , van D e R o o v e r e ,
E v e r a e r t 's ouderen en van E d u a r d d e D e n e , zijn jongeren stadgenoot, maar
ook met de hedendaagsche taal van G e z e l l e en S t r e u v e l s , van D e B o en
L o q u e l a . En zelfs de bovenbedoelde kunstmatige, onnatuurlijke bestanddeelen
dier rederijkers-modetaal verdienen, hoe dood
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en weerzinwekkend zij soms ook zijn, als gewrochten eener kortstondige literaire
schijnbeschaving, eveneens een eigen studie.
Lest best echter hebben ook deze spelen belang voor ons als getuigenissen der
denkbeelden en gezindheden, der strevingen en stroomingen in den boezem des volks
met betrekking tot de groote vraagstukken die toen maatschappij, kerk en staat in
beroering brachten. De rederijkers hebben, gelijk men weet, ook en vooral een sociale
beteekenis gehad; aan hunne kunst kan men zeker niet ten laste leggen dat zij buiten
het volksleven stond. Verscheidene van E v e r a e r t 's spelen, zoo b.v. dat van
dOnghelycke Munte en dat van Groot Labuer ende Sober Wasdom (beide uit 1530),
moeten toen op het Brugsche volk een diepen indruk gemaakt hebben door de
aanschouwelijke voorstelling hunner eigene bittere ellende, door de roerende klachten
over de verdwenen welvaart: het gevolg eenerzijds van des Keizers eindelooze
oorlogen - weshalve dan ook onophoudelijk gevraagd, gezucht, gesmeekt wordt om
‘pays’ -, anderzijds van de gewijzigde economische toestanden1).
Daarnaast echter komen natuurlijk telkens de kerkelijke toestanden op den
voorgrond. E v e r a e r t 's oogenschijnlijk tegenstrijdige uitingen daarover doen ons
vragen: hoe staat deze Bruggeling, kind des volks, tegenover de Kerk en de
geestelijkheid, tegenover de brandende vraagstukken van dien tijd, tegenover de
Hervorming? De volgende bladzijden bedoelen een antwoord op die vraag.

I
Laten wij eerst hooren wat E v e r a e r t tegen de Kerk, of liever op de geestelijkheid
te zeggen heeft: zijn critiek en zijn satire. Het is een lang zondenregister, waarin
nauwelijks één der zeven hoofdzonden ontbreekt. Ook is noch de inhoud, noch de
toon dezer critiek voor ons nieuw. Wij kennen uit onze middeleeuwsche letterkunde
dat geluid

1) Zie over deze spelen Versl. en Meded. d. Kon. Vlaamsche Academie 1907, 433-491.
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heel wel, in allerlei toonaard: van den heiligen toorn, de verontwaardigde
boetpredicatie of de droeve klacht van M a e r l a n t , B o e n d a l e en D e We e r t ,
van R u u s b r o e c , diens vurigen vereerder J a n v a n L e e u w e n (‘die goede coc
van Groenendale’), diens tijdgenoot, den ‘onbekenden leek’, G e e r t G r o o t e en
zoovele anderen - tot den luchtigen spot en de bittere satire van onzen Reinaert, onze
boerden en sotternieën. En in de 16de eeuw vinden wij, om van E r a s m u s en van
de geheele eigenlijke Hervormingsliteratuur te zwijgen, in eene verzameling als de
Veelderhande Genuechlijcke Dichten, zelfs in de verzen der vurigste verdedigers
van het oude geloof als A n n a B i j n s , telkens parallellen met hetgeen E v e r a e r t
ons te hooren geeft. Ja, er is eenige aanleiding voor het zeggen van B u s k e n H u e t ,
naar aanleiding van E r a s m u s ' strijd tegen de monniken, dat deze satire, na den
Roman de Renart, den Roman de la Rose en B o c c a c c i o 's vertellingen, ‘een
afgezaagd onderwerp’ is. Toch blijft E v e r a e r t 's critiek en satire, als eene stem uit
het Vlaamsche volk, voor ons belangrijk; vooral wegens zijne eigenaardige,
halfslachtige houding, stellig die van zeer vele zijner tijd- en stad- of landgenooten.
Van de zonden der geestelijken is er zeker geen die vaker en ruwer door E v e r a e r t
over den hekel gehaald wordt dan de hebzucht, de ‘ghiericheyt’. Nergens vollediger
dan in tSpel van den Crych (denkelijk na 1530), dat, gebouwd op de
rederijkers-woordspeling tusschen de twee beteekenissen van crych (oorlog en
hebzucht), te gelijk een klacht over den eerste, maar ook en vooral, en gaandeweg
alleen, een satire op de tweede geeft. Daar het stuk een goed staal is dezer soort van
E v e r a e r t 's spelen, waarin de zedenschildering wel niet in de eerste plaats bedoeld
is maar toch door ons het meest gewaardeerd wordt, en het derhalve een aardigen
kijk op de toenmalige geestelijke en wereldlijke maatschappij geeft, volge een
overzicht van den inhoud.
De Beroerlicke Weerelt, een kapitein, treedt op om, nu de winter voorbij is, te
werven voor den oorlog; hij beveelt
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zijn tamboer, Tyts Benaute, bij tromslag om te roepen dat elk ‘cryghere’, die bij hem
dienst neemt, voor zich mag behouden ‘al dat hem by cryghen mach ghebueren’. Op
het geluid der trommel komen allen ‘die hem metten cryghe willen gheneerren’, of
die ‘den crych volghen’, achtereenvolgens op. 't Eerst wil Menich Leeck (d.i.
natuurlijk, evenals de volgende personages, een type dat zijn geheelen stand
vertegenwoordigt) zich laten aanmonsteren; op het hooren van des tamboers naam
erkent hij inderdaad door de benardheid der tijden tot den krijgsdienst gedreven te
worden, ook al zouden boer en pachter er voor moeten bloeden. Ook Dyveerssche
Gheleerde, ‘gheabylgiert als een pape die den crych volcht’, wil zich laten inschrijven,
tot verbazing echter van Tyts Benaute, die immers dezen niet tot ‘den crych’ dwingt.
En nu gaat Menich Leeck van deze geestelijke heeren een boekje opendoen: zij zijn
meer op den ‘crych’ (d.i. hier en verder: ‘den heb-heb’) uit dan bezig met het
‘openbaren’ (bekend maken) der ‘goddelicke scriftueren’, ten einde ‘cadets (personen
van aanzien) te wordene by beneficien’ (inkomsten uit kerkelijke ambten), en dat
door middel van allerlei kwade practijken. ‘Beziet u zelven’ luidt het antwoord van
den aldus aangevallen vertegenwoordiger van den geestelijken stand: Menich Leeck
volgt den ‘crych’ dikwijls eveneens zonder noodzaak, ja al is hij schatrijk.
Nu komen Gheveynst Bedroch en Lueghenachteghe Fraude, reeds blijkens hunne
als 't ware kruisrijmende namen de ‘sinnekens’ (of personificaties der boosheid, maar
tevens de comische figuren) van 't stuk, op om zich in de zaak te mengen, of eigenlijk
om, naar hunnen aard, in een gesprek met de twee vertegenwoordigde standen of
staten, van iedereen en alles kwaad te zeggen. Vooraf gaat een klacht over het verval
der Rethorycke, der kunst, die niet bij het volk geacht is, hen verveelt, omdat zij ‘den
crych’ niet volgt: ‘sen es tvolc niet nyeuwe’ (zij zijn er niet benieuwd naar); blijkbaar
acht de rederijker, niet zonder zelfbewustzijn, zich en zijne kunst boven de hebzucht
(wij zouden zeggen: boven broodschrijverij) verheven.
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Maar dan passeeren in een levendige tweespraak der sinnekens, met slag en weerslag,
een heele reeks van personen, d.i. standen en klassen, de revue.
Eerst ‘dese brootbidders’ (bedelaars), mannen en vrouwen, de lediggangers, die
dagelijks vóór kerken en kloosters zitten, in plaats van met eenig ambacht hun brood
te winnen: zij houden zich ziek en klagen luide over hun gebrek, maar na hun dood
blijken zij schatrijk te zijn geweest, terwijl de huiszittende armen door hun toedoen
schade lijden. Dan de (vrouwelijke en mannelijke) dienstboden, die van het hun
toevertrouwde geld van meester of vrouwe voor zich zelf nieuwe ‘bonetten’ of
‘coletten’ (halsdoeken), mouwen enz. op de markt koopen en dan, thuisgekomen,
liegen dat hetgeen zij voor hun meester moesten meebrengen er zoo duur was. De
ambachtslieden, die allerlei ‘nyeuwicheyt’ (nieuwmodische snufjes) verzinnen, maar
ten slotte schoonschijnende doch slechte waar vervaardigen, die zij dan met allerlei
leugens aanprijzen en zoo aan den man zoeken te brengen; andere, die ‘by tasse of
dachhuere’ (dagloon, geen stukwerk) werken, en dan hun tijd verdoen met gebabbel,
veelal over hunne bazen of werkgevers: echte dagdieven, die wel weten dat zij
Zaterdags, hetzij zij gewerkt of getreuzeld hebben, hun loon ongesmaldeeld zullen
krijgen; weer andere, die, als men hun een raming van kosten vraagt, na lang zeuren
met een laag bedrag voor den dag komen, dat later geheel onvoldoende blijkt. Deze
allen behooren tot het gevolg van Gheveynst Bedroch en Lueghenachteghe Fraude.
De eigenlijke dieven, die men aan de galg hangt, zijn niet van de hunnen: die doen
't in 't openbaar, dat is min volk! Maar wie, als schalke vossen, de galg weten te
ontloopen, en wie, al worden zij door 't gerecht gedwongen iets van den buit prijs te
geven, toch genoeg behouden om van te leven, die zijn prijselijk. En dan vervolgt
de lijst der ‘cryghers’ weer. Kooplieden, die in benarde tijden, als het schamele volk
door broodsgebrek gedwongen is zijn boêltje te verkoopen, hun daarvoor nauwelijks
de helft der waarde bieden en betalen (‘tes al goet aes. Thebben es zuverlic, diet
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crycht die hevet’); andere, die hunne waren vervalschen en vermengen: korenkoopers,
zuivel- en melkslijters, herbergiers, groente- en fruitvrouwen. Voorts de ‘groote
cryghers’, van wie men niet zonder gevaar kan spreken: de ‘leenhouder, poorter ende
rentier’, de woekeraars, die aan hazardspelers op onderpand leenen. Al deze figuren,
of liever tafereeltjes, gaan ons in deze samenspraak, handelend en vaak sprekend, in
bonten optocht voorbij, elk geteekend met een enkelen karakteristieken trek, die
getuigt van E v e r a e r t 's talent van opmerken en uitbeelden.
Doch na deze twee half boosaardige, half boertige sinnekens verschijnen nu twee
vrome, ernstige personages, maar die ‘ter weerelt in langhen tyt’ niet gezien zijn:
Trauwe en Liefde, om beurten klagende dat Welvaeren dood of verdwenen is, dat zij
zelven ‘versteken’, maar Fraude en Bedroch in eere zijn en dat Menich Leeck en
Dyveerssche Gheleerde door onredelijke en onbehoorlijke hebzucht (‘crych’) het
volk (t.w. de smalle gemeente, het lagere volk) bedriegen. Wanneer Liefde
vergoelijkend opmerkt dat Fraude ze er toe dwingt, protesteert deze - goed Katholiek
- met een beroep op den vrijen wil, dien zij van God gekregen hebben: 't is hun eigen,
persoonlijke schuld. En nu krijgt - meer naar de behoeften van den dichter dan volgens
den logischen eisch van zijn stuk - ook de geestelijkheid haar beurt.
Eerst worden de geordende ‘gheestelicke lieden, broeders ende nunnen’ aangetast
door Dyveerssche Gheleerde (zelf een geestelijke, maar seculier), weldra trouwens
ondersteund door Menich Leeck en de twee sinnekens Bedroch en Fraude. Wie
hanteert den ‘crych’ beter dan zij, heet het; al wat zij kunnen binnenhalen houden
zij vast, niemand die 't weer uit hunne handen wringt. Hoe zouden zij hun kloosters
zoo mooi kunnen timmeren of metselen, ‘ten waere byden crych die zy behalen’?
Zij beloven aan het volk voor hen te zullen bidden, om ze te vrijwaren voor den
duivel; maar als zij het geld binnen hebben, lezen zij nauwelijks een paternoster.
Geen roêdrager (kerkwachter), klerk noch koster, of hij is ‘tot den cryghe ghehelt’.
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Voor doop, huwelijk of kerkgang (eener herstelde kraamvrouw) kregen zij vroeger
maar twaalf mijten; thans zijn zij nauwelijks tevreden met een ‘grootken’. Zulke
krijgers slachten E l i z a 's knecht G e h a z i , zegt Fraude.
Wanneer de monniken aldus hun loon weghebben, krijgt de wereldlijke
geestelijkheid haar deel. Het openbaar ministerie wordt nu alleen vervuld door de
twee sinnekens met Menich Leeck, terwijl Dyveerssche Gheleerde een enkele maal,
rechtstreeks aangevallen, zijne onschuld tracht staande te houden, en Liefde en
Trauwe, na een flauwe poging tot verdediging, met de aanklachten instemmen en de
boetpreek houden, onder verwijzing naar andere bijbelsche en classieke voorbeelden
(typen) der gewraakte ondeugden. Eerst de kapelanen en ‘prochiepapen’: ja, zij
mogen den ‘crych’ nog wel volgen, mits zij dan ook de werken van ‘caritaten’ (liefde,
barmhartigheid) volkomen doen, mits zij hetgeen zij ‘gekregen’ hebben wel besteden
aan de ondersteuning hunner arme parochianen, die zich schamen te bedelen en altoos
sloven en zwoegen en die met veel kinderen bezwaard zitten, of wel aan een bruidsgift
voor arme maagden. Maar kom daarom eens bij hen aan: dan kom-je altijd te laat!
Staat er een paar op trouwen, dan bedingen zij vooraf hun loon; sterft er iemand, rijk
of arm, zij zijn er bij om hun slag te slaan, al zouden ook weduwen of weezen er
minder door eten of drinken. Alleen de rijken, waar iets te halen valt, worden door
de pastoors zelf bezocht; waar Pover (de armoede) woont zenden zij hun kapelaans.
Ja, zelden brengen zij ergens 't heilig sacrament, als ze niet te voren verzekerd zijn
van een goede belooning. Dyveerssche Gheleerde, gij doet als de ‘crygher’ J u d a s ,
besluiten Liefde en Trauwe; en zij voegen er bij: daarvan komt het dat de leeken zoo
weinig achting hebben voor de priesters.
Vervolgens de kanunniken: sommigen volgen evenzeer blindelings den ‘crych’.
Zij kunnen zich niet generen met één ‘probende’, ze moeten er vier of vijf hebben;
zij houden een ‘cnape’ en een ‘joncwyf’ in hun dienst; ja, er zijn veel ‘heer vaers’...
ge wilt zeggen: ‘heer ooms’ (valt het
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andere sinneken zijn onvoorzichtig te ver gaanden kameraad in de rede), met
zoogenaamde ‘nichten’ en ‘neven’ in hun huis. Zij drinken wijn bij kannen en stoopen
en houden groote maaltijden: alle dag wat lekkers. Zij verteren evenveel als drie,
vier anderen, nemen hun evenmensch 't brood uit den mond. Het is een broedermoord,
evengoed als die van K a ï n .
Eindelijk de hooge geestelijkheid, ‘dese prelaeten’! Als er ergens een myter ‘te
commene staet’, maken zij dat zij ‘dies zyn verwachtere’ (daarvan de ‘exspectancie’
hebben), al zouden ze hun eigen klooster voor een drie- of vierhonderd pond
benadeelen, ja al zouden de monniken er gebrek door lijden. Zoo komt het dat er
meer als ‘confessuers’ dan als martelaars sterven. Zij beminnen en hebben de eere
en de vooraanzittinge; evenals A l e x a n d e r , die wel de geheele wereld overwon,
maar die toch alles in drie dagen hier moest achterlaten. En of Dyveerssche Gheleerde
(en ook Menich Leeck), verontwaardigd over dezen hoon, den grooten aangedaan,
aan de beide ‘duivelsadvocaten’ al 't zwijgen willen opleggen, deze gaan door met
hun requisitoir. De slotsom is: ‘twil al cryghen dat nu ter weerelt leift’. Daar de
Keizer nu dus zooveel ‘cryghers’ heeft, besluit Liefde spottend - plotseling weer
gedachtig aan den crych, oorlog - zal hij den Turk wel uit de wereld jagen; en zij
weeklaagt met Trauwe over de booze hebzucht van leeken en geestelijken.
Fraude en Bedroch zijn evenwel deze twee vromen en hunne klachten nu moe en
beu: al uw praat is vergeefsch, in kerken en kloosters hooren wij daarvan genoeg;
God zegene u: vertrekt en laat ons met vrede! En nu worden Liefde en Trauwe
verjaagd, tot vreugde der vier achterblijvenden (de verpersoonlijkte zonden en zondige
standen), echter niet zonder dezen binnenkort ‘een ander bode up tlyf’ voorspeld te
hebben. Inderdaad - wij zijn in den tijd der doodendansen - verschijnt de Dood,
anders genaamd Ende des Tyts, de dienaar van Gods keizerlijke Majesteit, ‘slaende
een trompet’, om Menich Leeck en Dyveerssche Gheleerde voor den grooten Heere
te dagen: zij worden
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beiden gearresteerd ‘tot skeysers dienst’. Mogen zij dan niet ‘den crych. ghecreghen
packen, sacken ende mede draeghen’? Neen, ‘daer en es gheen beyden’; ‘loon naer
werck sal u ghebueren’. Fraude en Bedroch laten hen, ondanks hunne beden om
bijstand, in den steek en vluchten, eene algemeene waarschuwing (aan 't adres der
toeschouwers) tegen zich zelven achterlatende. De keizerlijke Majesteit zal elk naar
zijn verdienste beloonen: zij moeten hem ‘rekenynghe doen’. (Alles nagenoeg evenals
in het thans alom bekende Elckerlijc). Ten slotte schuift de Dood de gordijnen weg
en laat den ‘thooch’, het levend beeld, zien: God (Christus) aan het kruis, met Liefde
en Trauwe, als Maria en Sint Jan gekleed, er onder staande, en met de vermanende
uitlegging: ‘Ansiet uwen keyser, wiens wonden leken om uwe sonden’; Christus
heeft voor u den ‘crych’ gevolgd. Na een gebed om genade van beide zondige en ten
oordeel geroepene personages schuift de Dood den toog weer toe, en wendt hij zich,
met de eerstgenoemden, tot de toeschouwers: leeken en geleerden, betert u, wacht
niet totdat de Dood u bij de slippen grijpt.
Aldus tSpel van den Crych, waarvan het ons niet verwondert in E v e r a e r t 's
eigenhandige ‘tafele’, vóór in 't handschrift, te lezen: ‘ende was my verboden te
spelene, omdat ic (er) te veil de waerheyt in noopte’ (aanroerde). Waarlijk, de roede
was hier niet gespaard; de hebzucht van alle standen, maar niet het minst van den
clerus, onbarmhartig, naakt en ten voeten uit, aan de kaak gesteld.
Toch was die hebzucht niet de eenige zonde der geestelijken, waaraan E v e r a e r t ,
als man van het volk, zich ergerde: zij hadden nog vrij wat meer op hun kerfstok.
Nauw verwant met de hebzucht waren de luiheid, gemakzucht, weelderigheid en
wereldschgezindheid. Vooral de ‘biddende orden’, de bedelmonniken, die van de
hun geschonken aalmoezen vaak in ledigheid leefden, moeten 't hier ontgelden. In
tSpel van de Wellecomme van den Predicaren (Predikheeren, Dominicanen) int
capyttele provinciael (te Brugge in 1523 gehouden), smalen de twee sinne-
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kens Ofjunstich Bemerck, een kreupele ‘brootbidder’, en Nydeghe Clappeghe, eene
manke ‘brootbiddeghe’, van ‘dese broerkins uut dyveersche cloosters’, die ‘mette
besaetse looppen achter straete’, dat zij ook van de geringen en behoeftigen ‘caritate’
weten te krijgen en zoodoende het hondje vlooien kunnen; vooral de vrouwen houden
zij te vriend: die zijn ‘karitatyf’, ‘liberael’, ‘gheven bet dan de mans’. Zóó krijgen
zij eer stuivers dan wij (gemeene bedelaars) mijten. (Blijkbaar is hier aan de afgunst
van 't arme ‘leekediet’ jegens de geestelijke bedelaars het woord gegeven.) Dan gaan
zij, na het noenmaal, in hun cellen op hun dooie gemak een middagtukje doen; voor
niets behoeven zij bezorgd te zijn; als zij hun missen maar lezen of zingen: dat is al
hun werk in de heele week. Gaan zij eens ergens een sermoen preeken, dan hebben
zij 't, onbeschaamd en brutaal, druk over allemans gebrek.
Vergeleken met den eindeloozen spot, waaraan papen en monniken in de boerden
en sotternieën blootstaan wegens hunne overtredingen van de gelofte der kuischheid,
heeft E v e r a e r t deze zeere plek zelden aangeroerd. Vond hij er om zich heen weinig
aanleiding toe; of wilde hij er geen gebruik van maken? Maar toch, al ziet die
gewoonlijk zwarte bladzijde van de zwaar belaste rekening der middeleeuwsche
geestelijke heeren er bij hem tamelijk ‘claer’ uit, geheel ontbreekt deze ‘note gaie’
ook hier niet. Wanneer in het Esbatement van tWesen, ‘de pape’ in een uiterst netelig
geschil tusschen man en vrouw als ‘paysmaecker’ optreedt, schijnt ons deze schilderij
der inmenging in de intiemste huwelijksaangelegenheden kwalijk bestaanbaar met
den eerbied voor den geestelijken stand als zoodanig. Bevorderd zal deze evenmin
zijn door het Esbatement van Stout ende Onbescaemt, waarin de koster (toch ook
een geestelijk, tot den klerkenstand behoorend persoon) bij een rendez-vous met
eene gehuwde vrouw door de plotseling invallende ketelmuziek van twee
rondzwervende, in de schuur verscholen speellieden verrast en verjaagd wordt; al
heeft voor 't overige de voortreffelijk gedialogiseerde klucht zonder twijfel de
toeschouwers onbedaarlijk doen lachen. Hetzelfde geldt
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van het Esbatement vanden Visscher, waar ‘twyf’ in een soort van ‘vossenbiecht’,
in 't aangezicht van den dood, haren man eene betrekking, rijk aan gevolgen, met
den kapelaan belijdt, welke zij later, als 't doodsgevaar geweken en de boot aan land
is, door middel van een listig woordenspel weer weet te loochenen: eene bespotting
niet alleen van den geestelijken stand, maar ook eigenlijk van de biecht, die, hoe
vermakelijk ook opgevat en uitgewerkt, het stukje voor een geloovigen Katholiek
inderdaad aanstootelijk maakt.
't Is waar dat het hier eigenlijk eene literaire traditie geldt: deze onkuische
geestelijken behoorden nu eenmaal tot de gewone, haast onmisbare figuren in boerden
en kluchten. Doch ook meer rechtstreeks wordt althans een enkele maal twijfel
geopperd aan het zedelijk leven der priesters; in bedekte termen wordt hier, bedrieg
ik mij niet, veel te verstaan gegeven.
Maar hoe zijn de monniken ook soms in den geestelijken stand geraakt! Hoevelen
zijn er, die alleen omdat de fortuin hun ongunstig was, uit baloorigheid, in een klooster
geloopen zijn! Vooral de ‘Venus kynders’, de verliefden, die zweren, indien zij elkaar
niet mogen krijgen, nooit te zullen huwen, en die dan inderdaad in arren moede
monnik of non worden! Maar ‘als den moet ghecoelt es’, begint het klooster hen
alras te vervelen en weeklagen en treuren zij over den overijlden stap,
‘vermalendydende de ueren datse oynt saghen cappe of kuevele’; zoo komt het almede
dat: ‘sen zyn niet al helich die crune draghen’! Een tafereeltje van te haastig
opgeofferde en later betreurde vrijheid.
Heiligheid in schijn: die vond men ook veel onder de valsche pelgrims - een reeds
in den Reinaert welbekend type, verwant met dat van den wolf-monnik in het oudere
dierenepos -, die de wereld doorreisd zeggen te hebben en dan, van verre komende,
veel weten te verhalen, maar die inderdaad hun pelgrimsgewaad in de Auwaertstraat
gehuurd hebben; of ook onder de vromen die te Brugge naar den Kastanjeboom of
de Potterye gaan om er ‘pardoen te halene, ter eeren van Marye’, maar die daar meest
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hun oogen den kost geven om, thuisgekomen, te kunnen zeggen: ‘dat hadde desen,
dat hadde dien an, tdeen ('t eene) habyt was reyn, tdander hadde beplec’: dezelfde
stichtelijke overpeinzingen als die der vrouwen onder de haar veel te lang durende
mis in het vermakelijke stukje uit dezen zelfden tijd, Der Vrouwen Pater Noster.
Met even weinig eerbied - althans schijnbaar - als hier over den aflaat wordt elders
over de vasten gesproken. Hoe bekomt u 't vasten, vraagt een sinneken zijn kameraad.
‘Ic hebbe alzoo veil lieden doot ghesteken als daghen ghevast’ (d.w.z. geen enkelen).
‘Ic laetse vasten, dies ghelooft zijn’ (er om geëerd worden), t.w. de heiligenbeelden
in de kerken met hunne harde koppen: die kunnen er veel beter tegen dan ik. Trouwens
het geheele Esbatement vander Vigelie, met zijn plat zinnelijke opvatting van 't
‘derven’ van 't ‘vleesch’, en de ‘abstinencie’, drijft op vermakelijke maar krasse
wijze den spot met de vasten.
Doch deze en andere spotternijen niet alleen met de personen der geestelijken,
maar ook zelfs met de heilige zaken zijn de geheele middeleeuwen door overal en
altijd te vinden. Minder algemeen is iets als het volgende, dat ons de betrekking
tusschen de in beginsel zoo streng gescheiden geestelijke en wereldlijke
maatschappijen van eene andere, meer economisch-sociale zijde laat zien. Vroeger,
zoo wordt er geklaagd, kon men de doctoren (in de theologie) herkennen aan de
paarse bonnetten en de kaproenen die zij op de schouders droegen; maar tracht nu
eens een prelaat van een simpelen broeder te onderscheiden: ‘Tes int zien alleens,
zo zy gheslooft gaen’ (met een omslag of overslag aan de muts); ‘de capproenen
moeten nu al up 't hooft staen’, hetgeen de ‘clergye’ er veel minder eerwaardig doet
uitzien. Dat komt van de ‘reformacie’ - blijkens het verband geenszins de
Protestantsche Kerkhervorming, maar de in de 15de eeuw aangevangen of liever
hervatte Katholieke reformatie of kloosterzuivering -: ze schuwen nu 's werelds eer
en alle uiterlijk vertoon, ze zijn nu ‘puer helich’. Maak-je daarover niet bezorgd, is
't antwoord, de heiligheid zal hun niet te zwaar vallen. Och, ze houden
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zich. in kleedij en gelaat zoo zedig en stemmig, alsof ze geen wereldsch goed en eer
begeeren; maar 't komt meest voort uit gierigheid: zij laten niemand meer iets
verdienen. Vroeger was menig werkman zeker van zijn jaarlijksche verdienste aan
de kloosters; nu laten zij hun eigen leekebroeders van verschillende ambachten, als
schoenmakers en kleermakers, het werk doen, hetzij uit devotie of uit ledigheid. Zoo
besparen zij veel en houden alles zelf: ‘tes al hebben huerlieder cout. Maer zeer
lettele van hemlieden druupt’ er af op 't volk. Alles wat zij met vleien en smeeken
gekregen hebben komt en blijft in hun kloostergemeenschap: één pot één God. En
zoo drinken zij den besten drank en laten ons (het volk) den dunnen. Men ziet hier,
behalve de gierigheid (of wat als zoodanig door het afgunstige volk werd aangezien)
der kloosterlingen, ook iets van de concurrentie, door de kloosters, met hun
onbetaalden arbeid toen, evenals later, aan den werkenden stand aangedaan; en ook
hoe de best bedoelde ‘reformacie’ om hare practische gevolgen verkeerd opgevat en
uitgelegd kon worden en ontevredenheid en wangunst bij het volk verwekken.

II
Aldus, stouter en hatelijker dan menig fel papenhater onzer dagen, schreef in den
aanvang der 16de eeuw, in het tijdperk der Hervorming, niet een ketter, een Lutheraan,
maar een geloovig Katholiek, een trouw zoon der Kerk; want dit was E v e r a e r t ,
zooals wij zien zullen, ongetwijfeld. Geen wonder intusschen dat hij voor twee zijner
spelen (dat van den Crych en dat van dOnghelycke Munte) van de overheid geen
verlof tot vertooning heeft kunnen krijgen; geen wonder ook dat in onzen tijd een
vurig Katholiek als Prof. P a u l A l b e r d i n g k T h i j m uit Leuven over de uitgave
van E v e r a e r t 's spelen de fiolen van zijn toorn heeft uitgestort, zij 't ook alleen op
grond der minst genomen te algemeene aantijging dat zij ‘vies, gemeen, onzedelijk’
zouden zijn.
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Naar aanleiding van deze critiek echter, voordat wij E v e r a e r t 's eigen denkwijze
en houding tegenover Kerk en geestelijkheid trachten te bepalen, een enkel woord
in 't algemeen over de objectieve waarde van deze, gelijk van alle satire. Niets is
gemakkelijker - en 't is ook menigmaal geschied - dan uit deze en dergelijke spelen
en uit de oudere middeleeuwsche literatuur de schilderingen van het bederf van den
clerus bijeen te zamelen en ze dan triomfantelijk, als onwraakbare getuigenissen van
geloovige zonen der Kerk uit den tijd harer alleenheerschappij, den hedendaagschen
Katholieken voor te houden of voor de voeten te werpen. Een dergelijk misbruik
miskent echter de (toch eigenlijk elementaire) waarheid dat alle satire uiteraard en
noodwendig eenzijdig is, de aandacht alleen vestigt op de (door haar allicht vergroote
en vergroofde) gebreken, op den scheefgetrokken spotvorm van het ideaal. Men mag
immers eene eeuwenheugende instelling niet, althans niet alleen, be- en veroordeelen
naar het abnormale, dat er in den loop der tijden in kan worden aangetoond. Alleen
wanneer onwraakbare statistieke gegevens uitwezen dat het voorheen bespotte of
gelaakte normaal geworden ware, zou men eigenlijk het recht hebben de satire als
een getrouw beeld van den algemeenen toestand te beschouwen. Is de zonde, het
abnormale algemeen en gewoon geworden, het besef van het ideaal teloorgegaan,
dan eerst zwijgen satire en moralisatie. Juist de satire of de moralisatie zelve immers
bewijst dat het ideaal nog in veler harten leeft of weer opnieuw aanschouwd en
gegrepen is. Het is zooals P e t i t d e J u l l e v i l l e van de Oudfransche comédies
zegt: ‘Si l'on se fiait au tableau tracé dans les farces, la société du moyen âge aurait
été bien corrompue. Mais... la vérité, dans les farces, est celle d'une caricature, plutôt
que d'un portrait; les ridicules sont bien observés, mais grossis jusqu'à, l'énormité...
Où le dérèglement deviendrait la règle, il cesserait d'être comique. Si toutes les
femmes étaient infidèles, la comédie jouerait les femmes vertueuses’1).

1) Hist. de la langue et de la littérature franç. II, 428, 435.
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Dat de Katholieke Kerk en hare dienaren aan 't einde der middeleeuwen lang niet
vrij van gebreken waren wordt, zoover ik weet, thans door geen geloovig en deskundig
Katholiek geloochend. Zij was ontaard en onteerd. Ja, maar om volledig en daardoor
billijk te zijn behoort men daarnaast te gedenken zoowel de telkens herhaalde en ook
tijdelijk geslaagde pogingen tot ‘reformatie’ in de K e r k , vooral van de kloosterorden,
niet het minst gedurende de 15de eeuw, als de betere stroomingen, toestanden en
personen die nooit en nergens ontbroken hebben. Welk een afstand, om binnen de
Nederlanden te blijven, tusschen de mystieke bespiegeling en ‘schouwing’ van een
H a d e w i j c h , een R u u s b r o e c , een T h o m a s à K e m p i s - en de berekeningen,
kibbel- en knibbelpartijen over de uitdeelingen van vischpenningen en andere porties
in eetwaren of in geld hunner tijd- en landgenooten, de kanunniken eener collegiale
kerk, hunne claustrale huizen verhurende en ergens buiten de immuniteit of zelfs
buiten de stad wonende met hunne ‘focariae’, met wie zij, zoodra de Hervorming dit
mogelijk maakt, in den echt treden!
Maar keeren wij terug naar onzen vriend C o r n e l i s E v e r a e r t . Na al zijne niet
zelden krasse uitingen over de zonden en gebreken van den clerus zal men wellicht
vragen: was hij dus een dier rederijkers die, der Hervorming welgezind, in refereinen
en spelen van sinne de nieuwe leer predikten en het oude geloof veroordeelden of
bespotten, een voorlooper dier kettersche kamerbroeders, tegen wie later A 1 v a zoo
gestreng is opgetreden; behoorde of helde hij althans over tot het toenmalig
Lutheranisme? Inderdaad is vroeger (door W i l l e m s ) beweerd dat er in sommige
zijner spelen ‘eenige toenadering tot den geest van L u t h e r 's hervormingstelsel’ te
bespeuren zou zijn. Maar dit moet het gevolg zijn geweest eener te vluchtige inzage
van het lijvige handschrift. Wie nu den geheelen gedrukten bundel doorleest zal de
gestelde vraag zeker niet anders dan ontkennend beantwoorden. De man zelf zou
van de aantijging gegruwd hebben!
Vooreerst: hoe had een hervormingsgezinde zulk een
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door en door middeleeuwsch-Katholiek mirakelspel kunnen schrijven als dat van
Maria Hoedeken, de dramatiseering van een M a r i a -mirakel in den trant van Beatrijs
en Theophilus, besluitende met eene aanmaning tot ondersteuning van de broederschap
of ‘gilde’ van den Rozenkrans (het ‘hoedeken’); en wel zóó schrijven dat het,
doortrokken van den innigen, echt vromen geest der middeleeuwsche devotie, een
zijner beste stukken, tintelend van een warm geloof, is geworden? Reeds dit ééne
stuk stempelt hem tot een overtuigd, geloovig Katholiek.
Van zijne zes overige godsdienstige spelen zijn er niet minder dan vier aan M a r i a
gewijd. Wel is één hunner nog van 1511, (ook Maria Hoedeken is van 1509), dus
eenige jaren ouder dan L u t h e r 's optreden; doch de andere zijn van 1527, 1529 en
1530. Het zijn alle vier spitsvondigallegorische, aesthetisch volslagen onbehagelijke
stukken, maar die - waar 't hier op aankomt - in allen gevalle door keus en behandeling
van onderwerp hun schrijver volkomen vrijpleiten van de blaam der ketterij; zij zijn,
zoo veel ik kan nagaan, alle even zuiver in de leer en verheerlijken M a r i a op eene
wijze zooals stellig geen hervormingsgezinde toen had kunnen of willen doen.
Evenmin vindt men bij hem, ondanks den luchtigen toon waarop hij over korte
jagermissen, vossenbiechten enz. spreekt, eenigen schijn van twijfel aan de hooge
waarde der mis, der biecht, der goede werken, der aflaten, die aan de hervormers
zooveel ergernis gaven, veel meer dan de - door de geloovigen evenzeer erkende en
betreurde - gebreken der geestelijkheid. Nergens en nooit waagt E v e r a e r t zich
aan eene bestrijding van de leerstukken of de instellingen der Kerk; integendeel hij
weidt er herhaaldelijk met hoogen eerbied en warme liefde over uit.
Doch niet alleen dat hij niet, met gemoed of verstand, van het oude geloof ook
maar een duimbreed afwijkt; wat meer zegt, voor diezelfde, vaak door hem bespotte
of gesmade geestelijkheid toont hij herhaaldelijk zijne eerbiedige genegenheid. Onder
zijne spelen, hetzij ‘moraliteit’ of ‘esbatement,’ is meer dan één gelegenheidsstuk,
ver-
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vaardigd vaardigd ter eere van het feest eener geestelijke broederschap of eens
geestelijken, en waarschijnlijk ook vertoond in het Predikheerenklooster, gelijk
trouwens de beide rederijkerskamers, waarvan E v e r a e r t facteur was, in een kerk
of een klooster plachten te vergaderen. Is dit reeds een eigenaardig (en niet
alleenstaand) blijk van de nauwe vriendschappelijke betrekkingen tusschen de
bedelorden en de burgerij (waartoe ook de rederijkers behoorden) en van de groote
rol welke die orden in het toenmalig volksleven speelden, nog beter komt die
betrekking aan den dag in den hartelijken toon die - in spijt van alle critiek en satire
- in deze en andere spelen van E v e r a e r t over 't algemeen heerscht jegens monniken
en priesters.
't Best wellicht in 't Spel van eender jubile (1534): een tafelspel of gelegenheidsstuk,
dat een aantrekkelijke schildering geeft van het kloosterleven, vol goedhartige,
onschuldige, echt middeleeuwsche scherts over de kleine gebreken van den monnik,
die de vijftigste verjaring zijner professie vierde. Na allerlei zuurzoete, maar nooit
bittere plagerijen - te vergelijken met onze St.-Niklaasgrappen, moordenaarsborden
bij bruiloften enz. en, best van al, met dergelijke stukjes in hedendaagsche kloosters1)
- wordt het ernst. Nadat in eenige chronogrammen, naar den stijl des tijds, de jaartallen
van 's mans geboorte, professie en priesterschap te ontcijferen gegeven zijn, verneemt
men dat de feestvierende gouden bruigom nu verder, tot aan zijn naderend levenseinde
met iedereen in vrede leven en dus zijn rekening vereffenen wil, weshalve hij - dit
alles wordt namens hem door de spelers verklaard - broeders en vrienden, tegen wie
hij in eenig opzicht misdreven mocht hebben, ‘bidt om remis ende quytscel.’ En het
stuk eindigt met zegenbeden over den haast zeventigjarige, een aardig type

1) 1) In het St.-Andreasgesticht alhier trof mij onlangs het verhaal van een dergelijke viering
der ‘koperen bruiloft’ eener pleegzuster: dezelfde soort van plagerijen, op rijm of onrijm,
aan tafel voorgedragen of vertoond, als bijna vier eeuwen geleden in E v e r a e r t 's spel!
Trouwens hier is eigenlijk geen Roomsche traditie (alleen) in 't spel; sterker dan deze is ook
hier de natuur die overal en altijd weer hetzelfde schept.
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van een ouden, braven kloosterbroeder, en met vermaningen aan de jongeren. Men
vindt hier dezelfde mengeling van lichte satire en hartelijke hulde, van luchtigen spot
en vromen ernst als b.v. in de misteriespelen, in de koorbanken en in zoovele andere
uitingen der middeleeuwsche woorden beeldkunst.
Een tegenhanger van dit spel bij een vijftigjarig priesterjubilé is een ander stuk,
geschreven en gespeeld ter gelegenheid der eerste mis van een jongen priester (Een
Spel vanden nyeuwen Priestere), merkwaardig vooral ook omdat hierin het geluid
der Hervorming even vernomen, maar aanstonds tot zwijgen gebracht wordt. De
gepersonifieerde twijfel, Twyffelic Zin, ‘een zot met eender marote’ (zotskolf),
geheeten Cranc Gheloove, ‘beede wyt vermaert de werelt duere’, vervult, evenals
elders de sinnekens, de rol van des duivels advocaat: op ‘dexcellencie vanden
priesterlicken staet’ weet hij telkens vrij wat af te dingen. Hij begint met, mede
namens Marote, te vragen of de priesterlijke staat reeds in 't Oude Testament ‘by
Gods beschicke.... alzoo excellent’ geweest is als in 't Nieuwe. Neen, wordt door
tNyeuwe Testament zelf, gekleed ‘als een doctuer van der nyeuwer wet’, uitgelegd:
de door Christus zelf in zijn bloed gezalfde priesterlijke staat is verre verheven boven
die van de oude wet. Achterdochtig en weinig heusch antwoordt Twyffelic Zin hierop:
‘Ic gheloove dat ghy spreict metten broode (naar den mond spreekt), om dat hier veil
priesters zyn gheseten’. Later vraagt hij: ‘waer staet bevonden... by eenegher
scriffcuere’ dat Christus zijne apostelen toen ‘salvinghe dede... naer de priesterlicke
oordene’. Dezelfde soort van netelige vragen als die toen door de Hervormers gesteld
werden en een halve eeuw later door Marnix met snerpenden spot zouden beantwoord
worden onder de leus: de Bijbel alleen, en niets buitendien, bron en richtsnoer!
Wanneer echter deze bedenking van het ‘cranc gheloove, twyffelic van erruere’ met
verontwaardiging door de beide ‘doctueren’ (het O. en het N.T.) van de hand gewezen
of weerlegd is en de priesterlijke staat, door Christus zelven boven dien der engelen
verkoren, hoog verheven wordt,
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vooral op grond hiervan dat alleen de priester in 't Sacrament des altaars ‘Godt ende
meinsche, bloet ende vleesch consacreren mach’, legt Twyffelic Zin, naar de gewoonte
der narren om met hun marot in schijn een gesprek te voeren, Marote in den mond:
gij schijnt de priesters boven God te willen stellen: een even groote vermetelheid als
die van L u c i f e r ! Deze vraag wordt nauwelijks een antwoord waardig gekeurd;
het sacrament is en blijft een mysterie, waarbij de engelen, als de dienaren der
priesters, tegenwoordig zijn; deze zijn boven keizer, koning en hertog, ja boven zon
en maan verheven, alleen minder dan God zelf, gelijk met beroep op S i n t
A m b r o s i u s , T h o m a s en A u g u s t i n u s nader wordt aangedrongen. Maar
deze ophemeling van den idealen priester wordt Twyffelic Zin te machtig;
daartegenover zal hij nu eens de realiteit toonen. Verontwaardigd barst hij uit: indien
zij zoo voortreffelijk zijn als gij zegt, hoe komt 't dan dat zij zoo zondig leven? Het
antwoord is geene verontwaardigde loochening, maar alleen eene slappe vergoelijking:
‘'t zyn meinschen, als andre, cranc ende broosch’ (juist gelijk A n n a B i j n s in haar
bekend referein: ‘Priesters zijn ooc menscen als ander lien’); hunne ‘excellencie’
wordt door dit zondig leven niet geschaad; wee hun die aanstoot aan hen nemen: zij
zijn niet waard de aarde te kussen waar een priester gaat; alleen God komt het oordeel
over dezen toe. Het ware beter dezen lasteraars, zotten en zottinnen, die met de
priesters den spot drijven, den mond met pik toe te sluiten. Doch deze vriendelijke
wensch gaat niet aanstonds in vervulling: des twijfelaars mond is nog niet gesloten.
Integendeel, vlug en gevat valt hij (met een gemeenzame en ons zeer modern
klinkende wending) in:
Kip ic hebge (je), daer zoudet nyppen (zit de kneep).
Soudemen vermaenen (vermelden) huerlieder ghebreken,
Tes: sus, ghy en muechter niet of spreken,
Al zietmense leeden een leven confuus.

En dan volgt een en ander over hun zedelijk leven, reeds hierboven vermeld. De
verdedigers geven echter geen kamp. De boog kan niet altijd gespannen staan;
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al leven enkelen ongeregeld naar den vleesche, gij moogt ze niet versmaden: God
heeft het verboden, hij heeft ze zelf goden genoemd (Exod. 22: 8-9), van wie geen
kwaad gesproken mag worden. Weerleggen kunnen de verdedigers de beschuldigingen
echter niet. Zij spreken dan ook zelf schande over die priesters welke door hun gedrag
den eerbied voor hun stand ondermijnen, en wijzen den nieuwen pasgewijden priester
op zijne verantwoordelijkheid: de priesters behooren voor het volk een spiegel te
zijn om deugdzaam te leven. Maar op dit laatste barst Twyffelic Zin nog eens uit:
Jae, maer meest om quaet exempel te ghevene.
Ic moet al segghen, of ic zoude splytten.

En als hem, den zot, nu het zwijgen wordt opgelegd, eindigt hij met:
‘Sotten pleghen gheerne (veelal) de waerheyt te clappene.’

Doch aan 't eind van het stuk is hij plotseling bekeerd en roept zelf den ketters toe:
waar zijt gij, kwaadaardige Lutherschen? Schaamt u, dat gij beweert het goddelijk
officie (de mis) te kunnen doen evenals de priester!
Al vertoont ook dit stuk, gelijk zoo menig ander van E v e r a e r t , twee
aangezichten, het lijdt wel geen twijfel of de dichter staat t e n s l o t t e aan de zijde
van de Kerk en den clerus, aan wie dan ook de zege blijft. Hoe veel de
verver-voller-rederijker blijkbaar ook op 't leven der priesters te zeggen moge hebben,
den twijfel aan de instelling zelve en aan de ‘excellencie’ van den priesterlijken staat
wil of durft hij wel bewoorden maar alleen ‘een zot’ in den mond leggen, niet voor
eigen rekening nemen. Zelf heeft en behoudt hij een diepen eerbied voor den
geestelijken stand. Tegenover, boven de soms droevige ontaarding blijft hij het ideaal
van den priester verheerlijken.
Die diepe eerbied geldt natuurlijk ook de wetenschap of geleerdheid der Kerk, de
‘clergie.’ Ja, E v e r a e r t , - geen historisch-materialist - gaat zóó ver Brugge's verval
te wijten aan de geringschatting in zijn tijd dier ‘clergie’, waarmede en waardoor
Brugge vroeger geëerd is geweest! Mag men aan deze en dergelijke uitingen a l l e
waarde ter
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beoordeeling van des schrijvers eigen gezindheid ontzeggen, omdat zij voorkomen
in misschien bestelde en betaalde gelegenheidsstukken, waarin hij dus ook inderdaad
‘metten broode’ sprak? Ik geloof het niet, al blijft het zeker raadzaam met dergelijke
nuchtere, practische overwegingen en drijfveeren wel degelijk rekening te houden.
Van E v e r a e r t 's ‘toenadering tot den geest van L u t h e r 's hervormingstelsel’
is tot dusverre niets gebleken: hij bleef er inderdaad verre van verwijderd. Doch 't
beste bewijs zijner rechtgeloovigheid is zeker te vinden in zijne rechtstreeksche
uitvallen tegen die ketterij. Heel talrijk zijn deze echter niet, en dat is niet vreemd.
E v e r a e r t woonde in de eerste helft der zestiende eeuw te Brugge. Die stad was
toen reeds lang niet meer wat zij eens was geweest: de marktplaats van noordwestelijk
Europa. De tijd van den bloei der lakennering en van de woelingen der wevers en
der met hen verbonden vollers en ververs behoorde hier tot het verleden: het gevolg
van de concurrentie der Engelsche en der landelijke Vlaamsche ‘draperie’, van de
verzanding van het Zwin en de opkomst van Antwerpen's handel, en van de geheel
veranderde economische toestanden. Een middeleeuwsch, maar angstvallig
volgehouden stedelijk protectionisme was niet bestand gebleken tegen de opkomende
moderne nijverheid en handel in 't groot; de achteruitgang was niet te keeren. In zulk
een stad in verval, maar met de heugenis van voormalige grootheid, blijft niet alleen
het algemeene peil van welvaart en weelde in het huiselijk en maatschappelijk leven,
maar ook de geestelijke levensstandaard zich nog geruimen tijd nadat de eigenlijke
bloei voorbij is op zekere hoogte handhaven. Brugge, gelijk trouwens geheel
Vlaanderen, had stellig in weelde en beschaving nog steeds een grooten voorsprong
op de landen der Hollanders en Zeeuwen: boersche, ‘botte’ opkomelingen, bij hunne
zuidelijke naburen en taalgenooten eene eeuw ten achteren, en door dezen dan ook
nog lang met trotsche minachting aangezien (al zouden zij weldra ervaren dat de tijd
voor dit jonge volk gekomen
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was). Brugge was toen zeker nog niet de ‘doode maget’ van L e d e g a n c k of ‘Bruges
la morte’ van G e o r g e R o d e n b a c h , nog niet een stad van ledige straten, van
begijnhoven en ‘kwezelkens’ alleen. Maar - het was of werd toch reeds meer en meer
eene stille, achteraf gelegen, afstervende stad, waar alleen een L a n c e l o o t
B l o n d e e l zijn - eerst in onzen tijd eindelijk verwezenlijkten - droom droomde van
de herleving des handels door een Zeebrugge, waar de polsslag des levens nog slechts
flauw en slap klopte, en waar dan ook de nieuwe denkbeelden niet licht ingang
vonden. Niet zoo gemakkelijk althans als in het vooruiten omhoogstrevende
Antwerpen, waar de handel welhaast ten toppunt van bloei steeg: de moderne, drukke
koopstad, open voor allerlei, door de talrijke drukkerijen snel verbreide vreemde
invloeden, nieuwe gedachten en leerstellingen, - en dan ook weldra, tot spijt en
ergernis van A n n a B i j n s , een broeinest van ketterij. Men behoeft, dunkt mij, nog
geen volbloed historisch-materialist te zijn om oorzakelijk verband te zien in den
bloei van den handel, van de drukkerijen en van de ketterij te Antwerpen eenerzijds,
en in de rust en de stilte op deze drie punten te Brugge anderzijds. In het ouderwetsche,
middeleeuwsche Brugge bleven de oude toestanden, gewoonten en denkbeelden
voortbestaan. De roede der critiek, ja de geesel der satire werd er, als vanouds, der
Kerk en der geestelijkheid niet gespaard. Maar de radicalen, die niet alleen afschaffing
van eenige misbruiken in het leven der geestelijken eischten, maar ook tegen den
ouden eeredienst, ja tegen de leer en de organisatie der Kerk ernstige
gemoedsbezwaren hadden en deze ook dorsten uiten, die zoo noodig zelfs voor
scheuring en afscheiding niet zouden terugdeinzen, vonden er weinig aanhangers;
allerminst bij de hier, als overal en altijd, conservatieve kleine burgerij, de leden der
vervallende neringen, waartoe ook E v e r a e r t behoorde. De hervormingsgezinden,
de ketters zullen er schaarsch geweest zijn, er weinig invloed gehad, weinig gerucht
gemaakt hebben. Een krachtig, onafgebroken verweer, een heftige, welonderhouden
kanonnade tegen hen was voor E v e r a e r t te Brugge der-
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halve ook in veel mindere mate plicht en roeping dan voor A n n a B i j n s te
Antwerpen.
Evenwel, E v e r a e r t 's getuigenissen tegen de ketterij mogen niet talrijk zijn, aan
stelligheid laten zij niets te wenschen over. Wij zagen reeds hoe in Een spel vanden
nyeuwen Priestere de twijfel der ‘Luters’ als zotteklap wordt voorgesteld. Aan
hetzelfde adres gericht is de uitval in tSpel van dOnghelycke Munte, waar gesproken
wordt van de ‘Luters, die huer liefde meer tot den goede dan tot Godt draeghen’: de
gewone aantijging, in den gewonen, woordspelenden vorm, van dien tijd.
Drie jaar later (1533) schreef E v e r a e r t tSpel vanden Wynghaert, de
dramatiseering der bekende gelijkenis, die zooveel gelegenheid gaf tot toespelingen
op de ketters. Inderdaad, zij blijken bedoeld met de voorbijgangers die groene en
rijpe, kwade en goede vruchten uit den wijngaard gesneden, getrokken en geplukt
hebben. Ook de beesten hebben er in gewroet; bovenal, ‘den heltschen beer’ heeft
aan den wortel geknauwd en gezogen. Uitgeroeid moeten worden ‘die van der ketterye
ghedeert zijn, half groene half drooghe in Gods leerynghe’. Men vindt er ook ‘eenen
harden steen, van mynen onbrekelic’: die gelijkt de hardnekkigen, wier boosaardige
meening noch door leering noch door de justitie gebroken kan worden. De
aanvankelijk ook zeer critische, maar, gelijk zoo vaak, midden in 't stuk bekeerde
sinnekens, Ziende Blent en Hoorende Doof, die reeds op dreigende wijze zich bereid
hebben verklaard om ten behoeve van al dat ontuig wissen te draaien en te binden eene uiting die weinig goeds voorspelt - komen er ten slotte rond voor uit:
Z. Ic weet wel, mocht icse regieren,
Ic dedese wel naerde behoorte caermen.
H. Wat zout ghijse doen?
Z. Huerlieder poorte (achterste) waermen.
Dit hout zoudic thueren keere sommen.

Inderdaad, hier riekt het naar den mutserd! Maar niet E v e r a e r t zelf behoort tot
die hardnekkige, kwaadaardige ketters, die alleen door den vuurdood uitgeroeid
kunnen
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worden; integendeel, zijne eigene rechtgeloovigheid is boven alle verdenking
verheven. Deze rederijker zou door A l v a niet ten vure gedoemd zijn; veeleer had
hij zelf hout tot den brandstapel voor anderen helpen aandragen. De inquisitie was
in zijne oogen stellig geen gruwel. En het verwondert ons dan ook geenszins in een
zijner spelen onder de sieraden van de Brugsche ‘Predicanten’ (d.i. Dominicanen),
vermaard wegens hun geleerdheid en hun geloofsijver, ook een drietal van elders
bekende, toen reeds overleden inquisiteurs met roem vermeld te zien. Op zich zelf
zou men dit misschien kunnen beschouwen als niet meer dan een obligate herdenking,
in een voor een ordekapittel vervaardigd gelegenheidsstuk, van drie geleerde
voormalige stadgenooten en ordebroeders. Doch in verband met het bovenstaande
versterkt het toch den indruk, dat E v e r a e r t wel werkelijk, tot den brandstapel toe,
rechtgeloovig was. Een der Hervorming welgezind rederijker had toen deze heeren
en hunne orde stellig niet aldus geprezen. Neen, hij heeft de plakkaten van K a r e l
V kunnen hooren afkondigen en ook wel van den marteldood der ketters vernomen,
zonder dat zijn geheele ziel in opstand kwam!

III
Maar indien E v e r a e r t dus een rechtgeloovig Katholiek is geweest, afkeerig van
de Hervorming, hoe dan, in dien tijd, de critiek en de satire uit zijn mond te verklaren,
hoe die te rijmen met zijne conservatieve gezindheid? Aan welke zijde stond hij dan
toch eigenlijk? Deze vraag - dezelfde die zich voordoet ten aanzien zijner houding
in de maatschappelijke vraagstukken1) - eischt een antwoord, ook al is dit hier nog
moeilijker dan overal waar het de persoonlijke meening van een dramatisch schrijver
geldt.
Wie zich - zooals een hedendaagsch, vooral een Protestantsch-Noordnederlandsch
lezer aanvankelijk allicht doet - verbaast hoe een geloovig Katholiek zich op zulk

1) Verg. mijn boven aangehaald opstel, blz. 473-486.
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een toon over de geestelijkheid en over menige instelling der Kerk kon uitlaten, en
toch tegelijk een geloovig, getrouw, gehoorzaam zoon derzelfde Kerk blijven, die
houdt geen rekening met twee overwegingen.
Vooreerst bestaat er in 't algemeen - ik herinner hier slechts aan iets dat algemeen
erkend is - vanouds onder de Katholieken, niet alleen van Romaanschen, maar ook
wel degelijk van Germaanschen bloede, een veel grooter mate van gemeenzaamheid
met de heilige personen en zaken dan onder Protestanten, in 't bijzonder onder
Calvinisten. God en het goddelijke staat - ik zeg niet theoretisch, maar practisch voor
den gemeenen leek - niet zoo oudtestamentisch hoog boven den mensch, maar is
door allerlei tusschen-personen, God den zoon, M a r i a en tal van heiligen, als het
ware tot den mensch genaderd of nedergedaald. Hetzij men dit nu een omlaaghalen
en vermenschelijken van het goddelijke acht, of gewaagt van een tegenstelling
tusschen Grieksch-Romeinsch-heidensch en Joodsch-Christelijk, of wel het nog
anders wil noemen, een onloochenbaar gevolg is dat het Katholieke volk vanouds
op veel vertrouwelijker voet met het heilige en het gewijde omgaat, maar er dan ook
vaak op veel vrijer, luchtiger, soms zelfs kluchtiger toon over spreekt dan Protestanten
zelf over 't algemeen gewoon zijn en ook bij Katholieken onderstellen. Men denke
slechts aan de ongegeneerde wijze, waarop in tal van sprookjes, die blijkens het
gewag van heiligen stellig niet van Protestantschen huize zijn, diezelfde heiligen, ja
God zelf sprekende worden ingevoerd (b.v. waar het geldt de al- of- niet- toelating
door Sint-Pieter van eene ziel tot den hemel). Men herinnere zich uit de misterie- en
mirakelspelen den spot der duivels en der sinnekens met al wat heilig is (waarbij het
publiek stellig niet Puriteinsch-zuur gekeken, maar hartelijk gelachen heeft), of uit
later tijd den toon en trant van pater P o i r t e r s en A b r . à S a n t a C l a r a , of
eindelijk de mengeling, althans de onmiddellijke nabuurschap van vromen ernst en
kluchtige boert in zoovele gewrochten van middeleeuwsche beeldende kunst.
Diezelfde of een dergelijke toon en trant treffen, ja verbijsteren soms nog heden een
Protestant of
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een vrijdenker, wanneer hij in een kring van Katholieken komt. De indrukwekkende
macht der Katholieke kerk, met haren ritus, hare organisatie, haren clerus het gansche
leven harer kinderen beheerschende, had hem onwillekeurig in de meening gebracht,
dat de afstand tusschen het goddelijke en het menschelijke en ook tusschen het
gewijde en het ongewijde, de priesters en de leeken, daar oneindig grooter was dan
onder Protestanten, dat dus ook de eerbied voor de Kerk en den clerus er veel grooter
zou zijn. En ziedaar: diezelfde, toch inderdaad geloovige, ja vurige Katholieken
spreken over geestelijken, over heiligen, over allerlei gewijde personen en zaken zoo
gansch anders als hij het had verwacht en ook zelf gewoon is!
Doch bovendien moet men, of liever moet een hedendaagsch Noordnederlandsch
Protestant terdege de sedert de 16de eeuw gansch veranderde verhoudingen in 't oog
vatten. Thans, nu n a a s t de Roomsch-Katholieke Kerk verscheidene Protestantsche
kerkgenootschappen staan - waarvan eene hier te lande zelf twee eeuwen lang de
alleenheerschappij gehad en de Katholieken in een staat van onmondigheid gehouden
heeft -, thans zal een goed Katholiek nooit eenig kwaad (ik zeg niet: durven, maar)
willen schrijven en in 't licht geven of laten vertoonen aangaande zijn Kerk of hare
dienaren, die immers van Protestantsche zijde (een toch nooit te versmaden
tegenstander) reeds zoovele heftige aanvallen te verduren hebben. Tegenover den
vijand buiten de muren betaamt alleen afweer en verdediging; ook gedeeltelijke
instemming met anderer critiek is reeds afval, ontrouw. Eene eventueele ‘vuile wasch’
wordt ‘en familie’ gewasschen: wie buiten de Kerk staan hebben er niets mee te
maken. Alles volkomen natuurlijk en begrijpelijk.
Maar in de middeleeuwen, en nog in de eerste helft der 16de eeuw, toen voor 't
uiterlijk althans er slechts ééne, waarlijk algemeene (Katholieke) Christelijke Kerk
bestond, was niet alleen - gelijk ook heden - het uitspreken zelfs van critiek en satire,
toorn, verontwaardiging, droefheid, spot over hare leden en dienaren - mits men maar
de l e e r der Kerk getrouw bleef - volkomen bestaanbaar met oprechten eer-
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bied en trouw aan baar ideale wezen, met volslagen afwezigheid van elke neiging
tot afval; maar ook de uiting daarvan was niet zoo vreemd als zij ons thans voorkomt.
Het was immers ook een der wegen om tot de juist door deze hekelaars gewenschte
verbetering te geraken. Het waren waarlijk niet altijd de slechtste zonen der Kerk,
die hare ontrouwe dienaren hoonden. De gedachte om uit de Kerk te treden was zulk
een verregaande buitensporigheid, dat zij voor het gros eenvoudig ondenkbaar was
en slechts in de allerstoutste geesten kon opkomen: ‘extra Ecclesiam nulla salus’!
B u i t e n de algemeene Christelijke Kerk was niets... dan het blinde heidendom,
waarvan Mohammedanen en en Joden, althans in de practijk en in de mate van
afschuw dien zij inboezemden, nauwelijks onderscheiden werden. Officieele
godsdienstloosheid was een even onbegrijpelijk denkbeeld als een neutrale Staat of
scheiding tusschen Staat en Kerk. Het eenig mogelijke voor wie het goed met de
Kerk meenden was hervorming b i n n e n hare muren. En dat die eeuwenlang telkens
opnieuw, en niet het minst in de 15de eeuw beproefd is, dat ook de groote
Kerkhervorming aanvankelijk niet anders bedoelde en t e g e n de bedoeling althans
der voornaamste Hervormers op een scheuring uitgeloopen is: dit alles behoefde hier
niet in herinnering gebracht, ware 't niet noodig ter verklaring der op 't eerste gezicht
voor een hedendaagsch toeschouwer bevreemdende houding van E v e r a e r t - en
van zoovelen met hem. Trouwens critiek, satire op de Kerk, ook, ja juist uit den mond
van een harer trouwe zonen is een algemeen middeleeuwsch, ja eigenlijk een overal
en altijd terugkeerend verschijnsel: personen van instellingen en leerstellingen te
onderscheiden is gelukkig te allen tijde mogelijk geweest. En wie denkt er aan
M a e r l a n t , B o e n d a l e , R u u s b r o e c voor afvallige ketters te houden: zij
zelven althans zouden die verdenking met verontwaardiging verworpen hebben. Is
die critiek en die satire ook wel zooveel meer bevreemdend dan - mutatis mutandis
- hedendaagsche critiek en satire op den thans allesomvattenden Staat (waarbuiten
men niet gaan kan) van de zijde van zijn eigen trouwe
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dienaren, die door die critiek te oefenen immers toch stellig niet allen geacht zouden
willen worden revolutie te prediken?
Intusschen, critiek en satire op de geestelijkheid, ja zelfs op de instellingen der
Kerk mogen zeer wel bestaanbaar zijn met een blijven binnen hare muren, ja ook
met oprechte trouw aan hare leer en eerbiediging van haar gezag, eene houding als
die van E v e r a e r t blijft toch altoos ietwat weifelend en dubbelzinnig. Hij maakt
den indruk met de eene hand te geven wat hij met de andere terugneemt. Zeker, met
de ketterij wil hij niets gemeen hebben; E v e r a e r t is zuiver in de leer. Ja, de twijfel
zelf - dit zegt reeds genoeg - wordt voorgesteld als een zot (Twyffelic Zin), met Cranc
Gheloove als marot. Met de critiek op de geestelijken daarentegen is 't anders gesteld.
Zij openbaart hetgeen onder het volk, waarvan E v e r a e r t een kind en waarvan hij
de woordvoerder was, dagelijks gevoeld en gezegd werd over het leven van priesters
en monniken. En hoe zwak de positie der aangevallenen was blijkt wel uit
E v e r a e r t 's antwoord op die aanklachten. Rechtstreeks weerspreken doet hij die
(door hem zelf aan anderen in den mond gelegde) beschuldigingen niet, blijkbaar
omdat hij dit kan noch wil. Maar evenals in de stukken met economisch-socialen
inhoud of strekking, wordt die critiek ook hier op verschillende wijze gewraakt en
van haar kracht beroofd. Indien de dichter niet zijn toevlucht neemt tot eene
verontschuldiging, ontleend aan de broosheid der menschelijke natuur, wordt de
waarde dezer uitingen op eene andere wijze gesmaldeeld. Vooreerst: wien is die
critiek en satire in den mond gelegd? Meestal aan de sinnekens (de nog half-duivelsche
incarnatiën der booze driften en neigingen), of wel, wederom, aan een zot! Daarmede
verliest de door deze personages geuite critiek reeds aanstonds de helft harer waarde;
althans voor wie het aldus wil opvatten. Bovendien, niet genoeg dat de sinnekens
zich van den beginne hun eigen boosaardig karakter welbewust zijn en dit ook
herhaaldelijk uitspreken, tegen 't eind van 't spel bekeeren zij zich veelal, ten believe
van de deugd en het geloof, wier zegepraal verzekerd moet blijven. Telkens
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wanneer Ofjunstich Bemerck en Nydeghe Clappeghe van de Predikheeren zooveel
kwaad hebben gezegd als mogelijk is, eindigen zij, ouder gewoonte, met elkander
uit te schelden, hunne eigene zonden te openbaren, en daarmede zich zelf voor de
toeschouwers als onbetrouwbaar af te schilderen: wij bidden ook - ja ééns in 't jaar,
op Allerzielendag; wij zijn de verpersoonlijkte afgunst, vitzucht en achterklap; wij
zien elks gebreken, behalve onze eigene; wij flappen er alles uit; derhalve: ‘die onsen
clap minst acht doet den besten raet’. Zoo doen zij hunne eigene woorden te niet. En
hunne kornuiten in andere spelen, zooals Hoorende Doof en Ziende Blent, Twyffelic
Zin enz. doen niet anders. Altijd eene palinodie: na de beschuldiging niet de
weerlegging of althans de loochening; maar òf de vergoelijking der schuldigen, òf
de wraking, door betergezinden, van het oordeel, door zoo onwaardige rechters
geveld, òf de bekeering der laatsten. Die sinnekens en die zot geven den dichter de
gewenschte gelegenheid om zijne en des volks grieven bloot te leggen, zonder zich
zelf bloot te geven. Bij een mogelijk te duchten censuur kan hij zich achter hen
verschuilen: 't was toch maar een zot of een booswicht die 't gezegd heeft! De nar
aan het hof had immers ook de vrijheid om al lachende de waarheid te zeggen.
Intusschen is wat den dichter ‘op 's herten gront’ lag in 't openbaar gezegd en door
de toeschouwers gehoord, allicht beaamd! Niet heel eerlijk en rondborstig misschien,
maar in dien tijd zeer begrijpelijk; pamflet- en dagbladschrijvers hebben in vroeger
en later tijd niet zelden op even slinksche wijze de begeerde πα
σί veroverd.
Was 't echter alleen vrees voor de kerkelijke of wereldlijke overheid of ook de
wensch om hun die zijn stuk misschien bestelden en betaalden naar den mond te
spreken, die E v e r a e r t noopte tot dit telkens weer terugnemen en inslikken van
wat hij zooeven heeft durven zeggen? Neen, geloof ik. Hij dorst, maar hij wilde ook
niet de Kerk zelve aanvallen, laat staan van haar afvallen. Geheel middeleeuwsch
nog in zijn denkwijze, kan hij zich ook in gedachte niet buiten de Kerk plaatsen.
Toch waren er onder zijne tijd- en land-, zelfs onder zijne
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stadgenooten, die wel verder dorsten en wilden gaan dan zijne nauwelijks uitgesproken
of ijlings weer ingetrokken critiek. Vergelijkt men E v e r a e r t 's spelen met de
gelijktijdige geschriften der Hervormingsgezinden, b.v. met de thans in de Bibliotheca
Reformatoria Neerlandica opnieuw uitgegevene, of met de spelen van sinne, op het
vermaarde Gentsche landjuweel van 1539 vertoond ten antwoord op de vraag: ‘Welc
stervende den mensche meest troost es’1), dan springt aanstonds het scherpe
onderscheid in 't oog. Een deel van het Nederlandsche, ook en niet het minst van het
Vlaamsche volk, was aangegrepen door een brandenden ijver voor meer dan het
afschaffen van eenige grove misbruiken: herstel van het oorspronkelijk Christendom,
niets minder was het doel. Maar voor dien sprong, die breuk met het verleden deinst
een man als E v e r a e r t terug. Hij klaagt en spot wel over de gebreken van de
dienaren der Kerk, maar de diepste, de eigenlijke geloofsvraagstukken verontrusten
hem niet; het blijft alles bij de oppervlakte. Hij zou nooit met een U l r i c h v o n
H u t t e n zeggen: ‘Ich habs gewagt’, nooit ook als later M a r n i x : ‘Repos ailleurs’;
tot de Geuzen zou, had hij zoo lang geleefd, onze Brugsche voller-verver-rederijker
nimmer behoord hebben.
Maar evenmin vindt men bij hem den gloed en den hartstocht in de verdediging
van het oude geloof, die de

1) Het stuk der Brugsche kamer (die van den Helighen Gheest) is, blijkens de kenspreuk: ‘Mijn
werck ia hemelick’ niet van E v e r a e r t , wiens laatste gedagteekende spel juist van 1538
is; was hij reeds in 1539 niet meer facteur dier kamer? Het stuk is kettersch van top tot teen,
zooals reeds aanstonds de ‘regule van solucie’ op de vraag: ‘'t betrouwen door twoort op
Christum alleene’ doet zien. De Heilige Schrift (hier reeds alleen het Oude en het Nieuwe
Testament) is de eenige kenbron en ook voor leeken bestemd. Niet de ‘ghewercken’
(pelgrimage, vasten, bidden, vieren enz.), maar 't geloof alleen maakt zalig; ‘gracie’ is het,
geen verdienste; van nature zijn alle menschen verdoemd, alleen Christus is de middelaar
tusschen God en den mensch; die op zijne verdienste steunt is een dief; door Christus is Gods
gramschap verzoend, de zonde te niet gedaan. De aflaat wordt afgekeurd, het martelaarschap
voor het geloof verheerlijkt. Alles gansch andere taal dan van E v e r a e r t !
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refereinen zijner Antwerpsche tijdgenoot A n n a B i j n s verwarmen en bezielen.
Ook zij weet en erkent wel - met droefenis - dat er in de Kerk en bij de geestelijken
heel wat is dat verre beneden den gestelden eisch blijft. En de giftige schimpscheuten
der ketters tegen de onwaardige geestelijken weet zij op geen betere wijze te
ontzenuwen dan E v e r a e r t : vergoelijken, wijzen op de broosheid der menschelijke
natuur, op de deugden van andere geestelijken, op de heiligheid van den priesterlijken
staat, en daarnaast terugschelden en schimpen: dat is al wat ook zij doen kan. Maar
welk een vurige liefde voor de bedreigde Moederkerk, welk een innige smart over
haar verval, welk een bittere spijt over den afval, welk een brandende haat tegen de
ketters spreekt uit hare verzen! C o r n e l i s E v e r a e r t en A n n a B i j n s behooren
naar hunne gezindheid, beiden tot dezelfde partij des behouds; maar welk een verschil
in temperament en in talent tusschen die twee!
Eindelijk de derde partij, die der Christen-humanisten. Al zou eene vergelijking
tusschen een geestelijken reus als E r a s m u s en onzen braven rederijker natuurlijk
kortweg belachelijk zijn, toch is het niet vreemd dat er ook tusschen deze twee tijden landgenooten althans op enkele punten eenige overeenkomst bestaat. E r a s m u s '
dialogen tusschen allegorische personen herinneren - het verschil van taal en vooral
van talent nu eens daargelaten - soms aan de gelijktijdige sinne- en tafelspelen; de
door E v e r a e r t aan den zot toebedeelde rol van onver-vaarden waarheidspreker
doet een oogenblik, heel in de verte, denken aan E r a s m u s ' oogenschijnlijk zich
zelve aanprijzende, maar inderdaad de waarheid preekende Stultitia. Evenals
E v e r a e r t ijverde E r a s m u s (en zijn vriend en leerling V i v e s met hem) tegen
den ‘onredelijken’ oorlog en bespotte of laakte hij de geestelijken, vooral de reguliere,
en de misbruiken in de Kerk; evenals E v e r a e r t was hij, vooral om des lieven
vredes wille, tegen scheuring en afscheiding en tegen de Lutheranen gekant. Doch
voor 't overige: welk een afstand tusschen den man, die uit de hoogte zijner
aristocratische, humanistische en cosmopoli-
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tische wetenschap neerzag op het volk (‘het groote beest’) en op de met dat volk
dagelijks omgaande monniken -en onzen Vlaamschen rederijker!
Naast de vurige, vaak dweepzieke Hervormingsgezinden de vrome, volijverige
Katholieken en de vredelievende Humanisten was er in de 16de eeuw echter zeker
onder het volk eene groote schare, die wel niet behoorde tot de kleurlooze middelstof,
welke later Protestant werd of Katholiek bleef, naar gelang hun pastoor al dan niet
met de nieuwe beweging medeging of ook de wereldlijke overheid deze begunstigde
dan wel tegenging; die wel zuchtten, klaagden, pruttelden, morden, toornden of
spotten over zooveel wat in kerk en in maatschappij onbillijk, verkeerd, zondig was
- maar die òf te zwak en te vreesachtig, òf te zeer vervuld van (tot behoudzucht
geworden) piëteit waren om zich af te scheiden van de Kerk en tegen de overheid
op te staan: conservatieve middeleeuwers, vrome, maar lauwe, slappe Katholieken,
door hunne behoudzucht en vredelievendheid in vele opzichten niet zeer verre van
de Humanisten staande, maar in hunne denkwijze van dezen gescheiden door de
breede klove der modern-antieke beschaving.
Van deze wel morrende, maar toch gemakzuchtige behoudzieke (Katholieke)
gezindheid schijnt C o r n e l i s E v e r a e r t mij de getrouwe tolk. Eene gezindheid,
die zeker te allen tijde en overal vele aanhangers heeft geteld, geenszins eigenaardig
Vlaamsch mag heeten. Een blik op den lateren grooten, zij 't ook kortstondigen bloei
van 't Calvinisme - droevig maar welsprekend getuigenis der macht van het zwaard
der A l v a 's en der P a r m a 's ook in geloofszaken - zoowel als op de hedendaagsche
vurige trouw aan de oude Kerk in datzelfde Vlaanderen, zou zulk een karakteristiek
ten stelligste wraken. Doch hetzij men E v e r a e r t al dan niet beschouwt als den
typischen vertegenwoordiger eener wijdverbreide gezindheid onder het Vlaamsche
volk van den aanvang der 16de eeuw, in allen gevalle is hij een van de laatste
vertegenwoordigers ten onzent der m i d d e l e e u w s c h e satire tegen Kerk en
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geestelijkheid. Een man met een warm hart voor de billijke grieven van zijn volk op
allerlei gebied, en niet zonder talent om die toestanden te verbeelden en die grieven
te bewoorden; doch zonder den moed en den wil om zijne overtuiging te handhaven
en zijn woord gestand te doen; geen revolutionnair, veeleer een conservatief. Na hem
komen de tijden, waarin de naar hun wezen elkander vijandige, doch tijdelijk
verbonden machten van Calvinisme en Renaissance in onze letterkunde den boventoon
gaan voeren, de tijden van M a r n i x en de Geuzenliederen, van Va n d e r N o o t ,
Va n M a n d e r e n J a n v a n H o u t . E v e r a e r t zou, ondanks zijne hekeling
der geestelijken, ondanks zijn niet zeldzaam gewag van classieke schrijvers, noch
de eersten noch de laatsten verstaan hebben: hij behoort in alle opzichten nog tot de
middeleeuwen, wier taal hij spreekt, wier geest uit hem spreekt.
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Verzen
Door Geerten Gossaert.
I.
Zwemmende.
De zee is in rust en de wind uit het zuien bij 't dagen
[des zomerschen morgens verstild
Is melodieus van het diepe gemurmel
Dat haar evene reven
Doortrilt.
Haar stem is de stem van toekomenden vrede wier stille
[vertrouwde vertroosting ons riep,
Toen in de midzomer-nanachtlijke zwoelte
Het bitter verlangen
Niet sliep.
En nu zijn wij ín haar, en waar wij haar klieven, omsluit
[zij ons tevens met teederen spot:
Alléen en alom en alschoon en ondeelbaar,
Het eeuwige oorbeeld
Van God.
En over ons hoofd is de zeewind, haar adem, de geest
[die haar golven bespeelt naar zijn luim,
En om onze schouders haar windende wieren
En op onze lippen
Haar schuim.
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En vlak aan ons hart bonst in innig vertrouwen haar
[machtige hart, en de zuivere lust
Van haar kussen verkoelt onze brandende leden
En voert ons verlangen
Terust...
Zoo, éven verzadigd, ons wiegende loom op haar golve'
[als op schoonheids onvruchtbaren schoot,
Ontslapen wij zacht tot den wakkeren droom
Die is boven leven
En dood.
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II.
'T Verlaten Landhuis.
De late najaarszon ging dalen,
En in 't verlaten beukenwoud
Was 't loover in de laatste stralen
Van louter vuur en louter goud;
Maar in de schaduwen der boomen
Hing schemer als een teer beklag
Van 't komend duister om het doornen,
Om het verscheiden van den dag.
Er buigt een pad door donkre dennen
Naar dieper eenzaamheden heen;
En langs de rimpellooze vennen
Versmoort de tred in sponzig veen;
Tot door de halfontblaerde twijgen
Langs de bemoste poorterskluis
Men met een trage bocht ziet stijgen
Den oprit naar 't verlaten huis.
De waaksche Spits is ons terzijde,
Snuift en herkent en ziet ons aan;
En volgt ons kwisplend waar we schrijden
Door de begreinde larixlaan;
En bij de voordeur spitst hij d' ooren
Om in de marmren hal 't geluid
Van naderende schreên te hooren....:
Maar niemand die ons opensluit.
Geen wellekom zal meer gemoeten,
Van jongen lach en jongen blos,
Den koenen ruiter die tot groeten
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Intoomt zijn steigerende ros;
Er waren enkel doode droomen,
Waar eenmaal woonden lach en lied;
De avondwind vaart door de boomen,
Maar ach, een echo voert hij niet....
Wijs is, wie zonder wederstreven
Gelaten zijn geluk ontzegt;
Want wat het leven heeft gegeven,
Ontneemt het naar zijn heilig recht
Maar waarheen ons het Lot temorgen,
Ver in de wereld, dringt en drijft:
Al wat aan Liefde is geborgen
In harts schatkameren: dat blijft!

1903

Onze Eeuw. Jaargang 8

129

III.
Zonsopgang.
De nacht is oud; door de stilte, de lamp die suist,
En de branding, die op de rotsen,
Ver, ver onder 't venster, bruist;
Vóór moeë oogen een hand;
Op gezichts verduisterde veld
Beelden uit jonkheids land; En 't verteederde hart ontwelt
Erinnerings dankbaar loon:
‘O leven,
Gij zijt zoet, gij zijt schoon!’
Door 't venster schemerings eerste matblauwe schijn;
En de hand, van voor 't opene raam,
Opent, naar zee, het gordijn;
En het hart proeft een oud leed zilt
Als de lippen het zilte schuim;
En het bloed rumoert wild
Als de wind die rumoert door het ruim;
En de spier van het hart snoert saam
Bij den wild opstormenden hoon:
‘O leven,
Gij zijt bitter en schoon!’
Zón...! en de oceáán wordt vúúr en oogenblíklijk verstilt
De wind en de ontroering der zee zwicht
Die in teerdere rhythmen rilt;
En het hart wordt kalm als de zee,
En de stem der driften zwijgt,
En de heuchnis van weedom en wee; Dan het stillere hart ontstijgt
Zijn innigste, opperste toon:
‘O leven, leven,
Gij zijt goed, gij zijt schoon!’

(Ventnor.)
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Holland in de muziek
Door Dr. J. de Jong.
II. (Slot1).
Het muziekfeest van de Nederlandsche Toonkunstenaars-Vereeniging te Arnhem
heeft omtrent de muziekproductie in ons land geen nieuwe gezichtspunten geopend.
Ook kon het programma, waarop een aantal onzer corypheeën ontbraken, aan de
Arnhemmers een naar verhouding veel te groote plaats was gelaten (aan de
Zuid-Nederlanders daarentegen een veel te geringe, indien men de vertegenwoordiging
van onze naburen wenschte), geen juist beeld geven van den stand onzer nationale
toonkunst. Zeer juist heeft Av e r k a m p naar aanleiding hiervan het instellen van
een vaste commissie bepleit, op het voorbeeld van hetgeen in Duitschland geschiedt,
die zich speciaal belast met het opmaken van de programma's voor de muziekfeesten
der Toonkunstenaars-Vereeniging en wier delicate taak het moet zijn te zorgen, dat
de jongeren niet verwaarloosd... en de ouderen niet vergeten worden, ook wanneer
zij zich niet zelf aanmelden.
Dat ik in een vorig opstel2) over den stand der muziek

1) Onze Eeuw, Sept. blz. 447-454.
2) Onze Eeuw, Juli-nummer.
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in het algemeen, waarin zoovele namen van componisten voorkwamen, geen
Hollander behoefde te noemen, teekent den toestand. Laat ons de waarheid voor ons
zelf niet verbergen. In het Europeesch concert telt ons land nog niet mee. Schrap het
scheppende muzikale Nederland van de wereldkaart en het zal door weinigen worden
gemist. Men vindt hollandsche namen te over op buitenlandsche programma's, maar
zelden een van een hollandsch componist. Een paar liederen, te hooi en te gras een
orkeststuk. Ziedaar alles wat onze nationale toonkunst vertegenwoordigt. Daaruit
volgt volstrekt niet dat wat onze landgenooten componeeren altijd lager staat dan
het werk van vreemdelingen. Het zou niet moeilijk zijn een aantal composities voor
orkest, klavier, viool, zang van Nederlanders aan te wijzen, die op Duitsche concerten
en muziekfeesten geen minder figuur zouden maken dan analoge werken van
Duitschers en anderen. Men heeft het te München beproefd met een groot werk van
J a n v a n G i l s e en de proef viel ongelukkig uit. Men zou allicht een gunstiger
resultaat hebben verkregen met een minder ver reikende, bescheidener schepping
b.v. van J a n B r a n d t s B u i j s , K o e b e r g , K u i l e r , J o h a n Wa g e n a a r ,
C h . S m u l d e r s . Behalve op muzikaal-dramatisch gebied hebben onze componisten,
die in kennis en algemeene ontwikkeling niet bij de buitenlanders behoeven achter
te staan, mooie, knappe dingen gedaan. Maar.... op een enkele uitzondering na, hebben
zij niets gezegd, dat door anderen niet evengoed of beter is gezegd. Een eigen toon
deden zij niet hooren tot dusver. Engeland en Spanje, die ook niet veel in te brengen
hebben waar het op componeeren aankomt, hebben althans iets eigendommelijks
geleverd in een lager genre: het eene met zijn operettes, het ander met zijn zarzuelas.
Wat baat het 't te willen ontveinzen. Wij zijn knap en degelijk en ontwikkeld; wij
kunnen op verrassende wijze soms Wa g n e r , M a s s e n e t , B r a h m s nastreven,
evenals wij in een vorige periode met succes de banen van M e n d e l s s o h n en
S c h u m a n n bewandelden, maar wat dat streven en volgen tot iets hoogers zou
kunnen wijden ontbreekt. Wij missen de eigenschappen, of zoo men
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wil eigenaardigheden, die de aandacht trekken en vasthouden. Zeker, de pathos van
een L e o n c a v a l l o is niet aan te bevelen en ieder voelt dat er bij Ts c h a i k o w s k y
veel hols onderdoor loopt. Maar men zou er toch wat voor willen geven, als een
Hollander iets vermocht te componeeren als de Paljas-proloog, of als een
Ts c h a i k o w s k y -finale. Wij zijn er misschien te braaf, te deugdzaam voor, niet
zinnelijk genoeg er voor aangelegd. Wij missen ook de levendigheid en naïeveteit,
die de Vlamingen soms er maar op los doen schrijven, maar die hun muziek dikwijls
zoo aantrekkelijk maken. Onze deftige stijfheid, of stijve deftigheid staat ons in den
weg. Vandaar dat onze nationale concerten en muziekfeesten in den regel op
teleurstelling uitloopen. Onlangs werd, laat ons zeggen te A., een concert gegeven
van uitsluitend werken van laat ons zeggen Z. De beste krachten werkten mede om
den algemeen geachten meester en leermeester te eeren. Aan uiterlijk succes geen
gebrek en aan warme besprekingen eveneens. Maar wie tusschen de regels vermocht
te lezen, wist waaraan hij zich had te houden. Nu en dan wordt bij ons de een of
ander met grooten ophef op het schild geheven. Slag op slag kwam een componist
met nieuwe orkest- en met nieuwe kamermuziek voor den dag. Men riep Hosanna!
en voorspelde daaraan een wereldsuccesje. Het duurde niet lang of men zong eenige
tonen lager. Op den duur kan onze muziek niet genoeg boeien. Zij heeft weinig
charme en nog minder hartstocht. Het kenmerkende er van is.... Maar geven we eerst
het woord aan een zeer bevoegd Nederlander, die dit onderwerp in het ‘Weekblad
voor Muziek’, in het nummer van 18 Januari 1908, heeft behandeld; ik bedoel J o h a n
Wa g e n a a r .
Volgens Wa g e n a a r ‘draagt onze muziek over het algemeen geen bepaald sterk
uitgesproken nationaal karakter.’ In hoofdzaak voelen daartoe de Nederlandsche
componisten te Grermaansch. Dat er evenwel in het geheel geen nationale trekken
in onze muziek zouden zijn waar te nemen, wat wel eens beweerd wordt, meent
Wa g e n a a r beslist te moeten tegenspreken. ‘Voor hem, die werkelijk
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muziek verstaat (Wa g e n a a r cursiveert) is er veel aan te wijzen, dat beslist alleen
door Hollanders kon geschreven zijn. De kenmerken zijn echter voor 't grootste deel
niet zóo pregnant dat zij dadelijk sterk opvallen.’
Echt Hollandsch vindt Wa g e n a a r : a. neiging tot eenvoudige, bijna populaire
melodievorming, bij sommigen naar het pittige, bij anderen naar het stoere gaande;
b. zin voor het gemoedelijke en voor naïeve vroolijkheid; c. zin voor het
kalm-gevoelige, eenigszins naar sentimentaliteit zwevend; d. scherpe, klare
rhythmische wendingen en tegenstellingen; e. zin voor humor in verband met
aangegeven toestanden of met gecomponeerde teksten, neiging tot een eenigszins
grotesk getinten humor. Volgens Wa g e n a a r vereenigt Z w e e r s , dien hij voor
den meest Hollandschen componist van den tegenwoordigen tijd houdt, in zijn
composities alle door hem genoemde kenmerken. Sommige zijn te vinden in de
vocaalmuziek van Ve r h u l s t , R. H o l , N i c o l a i , C o s t e r , L.F. B r a n d t s
B u y s . Volkomen éen van stemming met de echt Hollandsche teksten van H e i j e
zijn de liedjes van Dr. P i j z e l en de bedoelde kenmerken worden te over aangetroffen
in de werkjes van C a t h a r i n a v a n R e n n e s en H e n d r i k a v a n
T u s s e n b r o e k , verder in de kinderliederen van P h . L o o t s en K o r K u i l e r ,
in de kindercantates van P e t e r v a n A n r o o y en in de kinderzangspelen van H.
v a n T u s s e n b r o e k . Hollandschen humor vindt men in P e t e r v a n A n r o o y 's
Piet Hein-rhapsodie en Wa g e n a a r vleit zich dat men de kenmerken a, b, d en e
ook wel in zijn composities zal vinden, al acht hij zelf die niet in de eerste plaats
typisch Hollandsch. D i e p e n b r o c k is voor hem meer universeel dan Hollandsch
en ‘evenmin als men van B e e t h o v e n 's werken zeggen kan dat ze typisch Duitsch
zijn, kan men van die van D i e p e n b r o c k beweren, dat daarin echt Hollandsche
hoedanigheden sterk te voorschijn treden. Toch is er éen eigenschap, waarin ik den
Hollander meen te herkennen,’ schrijft Wa g e n a a r . ‘In het bekend mooi coloriet
zijner instrumentatie komt wel eens een kleur voor, die ik zacht-grijs zou willen
noemen. Deze klank-kleur brengt mij in
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dezelfde stemming, welke de teere wazige tinten van een Hollandsen landschap bij
nevelig weer in mij wekken.’ Deze bevinding kan echter wel geheel individueel zijn,
laat hij er op volgen. En hij besluit met de conclusie, dat Hollandsche composities,
hoewel lang niet zoo typisch nationaal als b.v. de Noorsche muziek, ‘wel degelijk
eigenschappen bezitten, die op een eigen nationaal karakter wijzen’, ook ‘dat het
nationale karakter in onze muziek sterker kan worden dan het tot nu toe was.’
In den loop van zijn betoog, zegt Wa g e n a a r nog, dat een paar der genoemde
kenmerken bij breede scharen van Hollanders wel geen genade zullen vinden: hij
bedoelt den zin voor het gemoedelijke en voor naïeve vroolijkheid en dien voor
humor. Mij dunkt Wa g e n a a r maakt zich wat dit laatste kenmerk betreft noodeloos
ongerust. De warmte waarmede De Schipbreuk van zekeren Utrechtschen organist
en Va n A n r o o y 's Piet Hein in geheel het land zijn ontvangen, bewijst voldoende
dat er genoeg Hollanders zijn, al of niet bezield ‘met zekeren geest van deftigheid
en zwaarwichtigheid’ (die Wa g e n a a r doet denken aan gekleede jassen en hooge
hoeden), voor muzikalen humor uiterst toegankelijk en niets liever wenschende dan
geamuseerd te worden. Gaven de Goden dat er meer van de artikelen naïeve
vroolijkheid en humor aan de muzikale markt kwam! Dan zouden de proefnemingen
met Hollandsche muziek in den vreemde beter uitvallen en zou zij in haar eigen land
meer in aanzien komen. Maar och, Schipbreuk en Piet Hein zijn uitzonderingen!
Toegegeven dat de nationale kenmerken, die Wa g e n a a r noemde, aanwezig zijn
(het zou nimmer bij mij zijn opgekomen scherpe rhythmiek, of sterke contrasten als
iets specifieks Hollandsch te beschouwen), ze zijn niet sterk, niet sprekend genoeg
om een bijzonderen stempel te drukken op de Nederlandsche muziek, haar
belangwekkend en boeiend te maken. Evenals er wateren zijn die geneeskrachtige
bestanddeelen bevatten, maar niet in voldoende gehalte om geneeskrachtig te werken,
zoo heeft de Hollandsche muziek iets nationaals zoo men wil, maar niet genoeg om
haar een bepaalde kleur te

Onze Eeuw. Jaargang 8

135
geven, gelijk de Fransche, de Duitsche, de Italiaansche, de Russische, de
Scandinavische die bezit. En het hoofdkenmerk van de Nederlandsche muziek blijft
vooralsnog..... dat ze een heel klein beetje zwaar op de hand is.
Wat mag wel de reden zijn van onze minderheid op dit gebied? J a n B l o c k x , met
wien ik eens te Antwerpen deze vraag besprak, zocht die hierin, dat onze jonge
toonkunstenaars, wanneer zij hun diploma hebben behaald, naar het buitenland, veelal
naar Duitschland gaan. Wanneer zij in hun land bleven en alleen op Hollandsche
verzen componeerden, zooals B e n o i t indertijd alleen op Vlaamsche teksten, zou
hun muziek van zelf een meer nationaal karakter krijgen. Ik geloof niet dat het genoeg
baten zou. Er is geen Chineesche muur, die al wat over onze grenzen gezongen of
gespeeld wordt, belet door te dringen en verreweg de meeste jonge Fransche en
Belgische musici, door een prix de Rome tot reizen in staat gesteld, zullen, hoe ook
beïnvloed door hun nieuwe omgeving, in hun werk hun afkomst blijven verraden.
Men kweekt of sterkt ook geen nationaliteit door ‘kunstmatige’ afsluiting of
afzondering. In den aard van ons land en in zijn geographische ligging heb ik altijd
gezocht en zie ik nog altijd de reden dat onze muziek zoo weinig eigendommelijk
is. Machtige natuurtafereelen komen bij ons niet voor. Wij hebben geen bergen en
men stelt zich geen Hollandsch, woud voor als de verblijfplaats van gnomen en nixen.
Er is poëzie in een Hollandsch, landschap, maar het is de poëzie van het huiselijke,
niet die welke de fantasie van een toondichter behoeft om tot groote dingen te worden
bevleugeld. Gelegen nabij Erankrijk en Duitschland, onderging ons land steeds den
invloed dier landen, wier talen wij van onze jeugd af hooren spreken en zelf spreken.
Noorwegen is kleiner dan Holland, maar het is gelegen buiten de groote Europeesche
strooming. En de natuur is er grootsch. Noorwegen heeft wel een eigen toonkunst.
Er worden bij ons lofwaardige pogingen in het werk gesteld om het nationaal
karakter onzer muziek te ver-
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sterken, om door het opdelven en verbreiden van oude volksliederen, door verbetering
van het zangonderwijs op de lagere scholen het jongere geslacht ontvankelijker te
maken voor goede muziek en meer gesterkt tegen tingeltangel-wijzen. Ongetwijfeld
zal men daarvan vroeger of later de vruchten plukken, maar men zal geduld, veel
geduld moeten hebben. Ons volk en ik bedoel daarmede de kleine luyden, waaruit
overal de kunstenaars worden gerecruteerd, is weinig muzikaal en heeft ook weinig
behoefte zich muzikaal te uiten, zooals in Duitschland b.v. En men hoort uiterst
zelden tweestemmig zingen, wel bij volksfeesten, of andere feestelijke gelegenheden
unisono galmen en gillen.
Zullen we nu daarom de lip laten hangen? Daar zou misschien reden toe zijn,
indien muzikale ontwikkeling gelijk stond met cultuur, of als een maat daarvan kon
gelden. Zoo ons land geen componisten van wereldnaam telt, het telt mee, bijv. in
de wetenschap. De muziek is een wel wat al te groote plaats gaan innemen in het
moderne leven en in de openbare schatting. Het is misschien niet onnoodig er aan te
herinneren dat groote muzikale gaven dikwijls worden aangetroffen bij menschen
met vrij beperkt intellect en wij kennen allen geniale persoonlijkheden, die geen
majeur van mineur kunnen onderscheiden en het Wilhelmus niet kunnen nazingen.
Het gaat daarmede als met de wiskunde, die zoo dikwijls een struikelblok blijkt voor
de grootste geesten.
Treuren we dus niet omdat we niet op een B r a h m s , of een G r i e g kunnen bogen
en troosten wij ons voorloopig met een H u g o d e V r i e s , een Va n ' t H o f f .
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Onze leestafel.
Mr. N. M u l l e r . Biografisch aetiologisch onderzoek over recidive bij
misdrijven tegen den eigendom. Utrecht. - K e m i n k e n Z o o n . - 1908.
Mr. Dr. N. M u l l e r ging, bij den aanvang van zijn onderzoek voor het door hem
bestudeerde hoofdstuk van crimineele anthropologie, van de nog al natuurlijke
onderstelling uit, dat hij in ongunstige economische omstandigheden de belangrijkste
oorzaak van herhaalde misdrijven tegen den eigendom zou vinden. Zijn groote
waarheidsliefde heeft hem doen ontdekken, dat die onderstelling, althans voor het
beperkt aantal individuen, waarvan hij hier de zoo volledig mogelijke biografie
aanbiedt, valsch was. Zij werden niet door razenden honger op het pad der misdaad
voortgezweept; zelfs als het bekend was, dat zij ‘gezeten’ hadden, konden zij nog
wel, vooral in een groote stad, indien zij een ambacht verstonden en dus op de
arbeidsmarkt wat waard waren, een eerlijke bete broods verdienen. Ook waren zij
in hun jeugd niet slechter opgevoed dan anderen uit hun stand.
Bij het bezoek in de gevangenis vertelden zij aan den Heer M u l l e r , uiterst
welgemoed, reeksen van ongestrafte misdrijven, die zij begaan hadden. Ook waren
zij geneigd de door hen in hun niet-crimineelen tijd verrichte werkzaamheden en het
daarbij verdiende loon als belangrijker voor te stellen dan beide in werkelijkheid
geweest waren. Van ‘erfelijke belasting,’ die hun een schande toescheen, wilden zij
in den regel niet hooren. Een van hen zei: ‘de jongens (beroepsmisdadigers) zijn
behept met het zwak om in zaken, waarin zijzelve een rol spelen, te overdrijven.’
Nu begrijpen wij, dat de Minister van Justitie aan Mr. M u l l e r slechts een
onderhoud van één uur met ieder der door hem in de strafgevangenis te Utrecht
bezochte recidivisten heeft toegestaan. Uit vrees, dat deze minderwaardige leden der
maatschappij in eigen oogen hoogst merkwaardige individuen zouden worden, had
Z.E. eigenlijk de poorten van den kerker in het geheel niet behooren te ontsluiten
voor den jongen meester in de rechten, die biografisch materiaal kwam bijeengaren.
Intusschen verheugen wij ons, dat de Minister zich niet intransigent heeft betoond,
want dan zouden
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wij de hoogst leerzame en in haar soort geheel eenige dissertatie, waarmede Mr.
M u l l e r den graad van doctor in de staatswetenschappen veroverd heeft, tot nadeel
der maatschappij hebben moeten missen.
Ik zeg: tot nadeel der maatschappij, die er belang bij heeft zich zelve te kennen
tot in haar donkerste schuilhoeken, daar die zelfkennis onmisbare voorwaarde van
hervorming is. Nu spreekt het wel van zelf, dat, gelijk Mr. M u l l e r in een inleidend
hoofdstuk tot zijn mooi boek betoogt, gerechtelijke statistiek, waarbij uitsluitend
veroordeelingen in rekening worden gebracht, geen licht verspreidt over den omvang
der criminaliteit. Ook is klasse-indeeling een eerste vereischte om een juist beeld te
erlangen van de criminaliteit. Beroepsdieven, die in den regel jong beginnen te stelen,
personen die als slaven van den drank tot misdrijf tegen den eigendom vervallen en
andere dergelijke groepen behooren, gelijk Mr. M u l l e r wil, nauwkeurig
onderscheiden te worden. Eindelijk moet worden opgemerkt, dat het een hoogst
moeilijk werk is de cijfers der statistiek te verklaren, waarbij men gevaar loopt
toevallig samengaan voor oorzakelijk verband aan te zien. Zoo heeft men het hoogere
criminaliteitscijfer in onze zuidelijke provinciën op rekening van het catholicisme
willen stellen, terwijl het waarschijnlijk enkel aan sterker drankmisbruik te wijten
is. Ook al wil men aan een goed ingerichte en zeer speciale statistiek alle eer geven,
welke haar toekomt, zal men moeten erkennen, dat nauwkeurig biografisch onderzoek,
gelijk door Dr. M u l l e r ondernomen werd, hoogst vruchtbaar is.
Natuurlijk had hij, voordat hij de cel binnentrad, reeds alle mogelijke dossiers
gelezen en bij familieleden, patroons, onderwijzers enz. links en rechts inlichtingen
gevraagd, zoodat het niet mogelijk was hem knollen voor citroenen te verkoopen.
Het is treffend te bespeuren met welke zorg hij zijne zeer lezenswaarde biographieën
heeft opgebouwd. Bij dien jongen man klopt een warm hart voor zijn broeder, den
misdadigen mensch.
Sommigen zullen zeggen: ‘een te warm hart.’ Want hij wenscht, dat achter den
ontslagen dief een curator, met publiekrechtelijke macht bekleed, zal aanloopen, die
hem raadt en steunt, en, als hij op het punt is weder tot misdaad te vervallen, des
noods met geweld vasthoudt, door hem naar een plaats te zenden, waar hij tegen zijn
slechte ik beveiligd is. Mogen de flinke leden der maatschappij aan minderwaardigen
worden opgeofferd?
De ervaring heeft Mr. M u l l e r aangaande recidivisten velerlei
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geleerd. Hij erkent, dat zijn onderzoek op een al te beperkte schaal heeft plaats
gegrepen en spreekt dus enkel het vermoeden uit, dat wat hij gevonden heeft ook in
andere gevallen geldt. Gevonden nu heeft hij, dat de latere beroepsdieven als kind
‘spijbelen’ en door een avontuurlijken zin gedreven soms zelfs 's nachts over straat
zwerven, niet omdat zij het prettig vinden aan wind en weer te zijn blootgesteld,
maar omdat zij behoefte gevoelen uit den band te springen. Wijl het tegen hun natuur
ingaat zich aan regel en orde te onderwerpen, willen zij geen onderscheid zien
tusschen mijn en dijn en kapen van jongs af wat hun begeerte opwekt. Om dezelfde
reden houden zij het, als zij in de leer worden gedaan, niet lang uit bij denzelfden
patroon. Reeds hebben zij veel op hun kerfstok, vóórdat eindelijk de politie er in
slaagt ze op heeter daad te betrappen. Worden zij dan naar een rijksgesticht ter
opvoeding gezonden, dan komen zij in een school der ondeugd, ‘waar elke jongen
de leemten in zijn misdadige kennis door de ervaring van alle anderen ziet aangevuld’
en slechte plannen voor de toekomst worden beraamd. Er staat tegen over, dat zij in
het gesticht soms gedwongen worden een handwerk te leeren en dan, beter voor den
strijd des levens uitgerust, tot de groote maatschappij terugkeeren. Toch vervallen
zij weder tot hun oude praktijken van oneerlijkheid, maken het, zonder straf op te
loopen, al bonter en bonter, totdat zij eindelijk bij den kraag gepakt en veroordeeld
worden om korter of langer te zitten. Die vrijheidsberooving vinden zij zoo
afschuwelijk, dat zij, bij hun ontslag uit de gevangenis, zich voornemen nooit meer
in de handen van het gerecht te vallen. Maar de herinnering aan het doorgestane leed
verflauwt en na verloop van weinige maanden bewandelen zij op nieuw den weg der
misdaad. Het verschaft een zoo heerlijk levensgevoel als men, met een paar kornuiten
in opstand tegen de geheele maatschappij en hare verordeningen, aanslagen schrander
beraamt en dapper ten uitvoer legt. Daartoe wordt een koel hoofd zoowel als een
vaste hand vereischt; de beroepsdieven zijn dan ook geen dronkaards en verkiezen
vaak kwast boven jenever. Een tijd lang gaat alles goed, totdat zij weder ingerekend
worden en weder de ellende van het gevangenisleven te ondervinden krijgen. Dan
nemen zij zich op nieuw voor, als zij ontslagen zullen zijn, het kostbaar goed der
vrijheid nooit meer te verbeuren. Maar de akelige indruk houdt ook nu weder geen
stand en zoo herhaalt zich alles, totdat zij, door schade en schande wijs geworden,
meestal omstreeks 30 jaar, aan hun al te gevaarlijk dievenleven den rug toekeeren
om soute-
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neur of heler van gestolen goed te worden. Ook komt het wel eens voor, dat de
misdadiger dan ten slotte, door een goed huwelijk gered; eerlijk werker wordt.
De politie staat thans machteloos tegenover de onbandige jeugd. Een agent mag
een bengel, die allerlei ergerlijk kattenkwaad uitvoert, niet eens gevoelig aan de
ooren trekken. Misschien ware het beste middel om den inbrekers van 16, 17, 18
jaar, die tegenwoordig een plaag der maatschappij zijn, weerzin tegen hun beroep in
te prenten: een gezonde lichamelijke tuchtiging binnen de muren der gevangenis.
Een tijd lang had men in Londen van ‘garrotters,’ die hun slachtoffer den keel
dichtknepen, terwijl een kameraad zich van beurs en horloge meester maakte, veel
te lijden. De veiligheid in de straten keerde terstond terug, toen men er toe overging
dat gespuis door zweepslagen hun snood bedrijf af te leeren. Maar uit niets blijkt,
dat Mr. M u l l e r zijn bijval zou schenken aan een dergelijke practische methode om
jeugdige slechtaards te overtuigen, dat zij hun verkeerden ‘aanleg’ moeten bedwingen
en dat het leven van een dief ellendiger is dan dat van een eerlijk man.
Toch blijkt dit laatste op treffende wijze uit de correspondentie van een bekeerden
dief met een zeer bevriend gevangene, welke Dr. M u l l e r toevallig in handen kreeg.
De eerste schrijft o.a. bl. 410: ‘Beste Jan, soms denk ik bij mijn zelve: wat heb ik
tegenwoordig toch een gelukkig en vredig bestaan. Ik ben mijn eigen baas, behoef
niemand naar de oogen te zien, leef gerust en verdien door elkander toch altoos
zooveel, dat ik er gemakkelijk van kan bestaan. En vroeger met dat scharrelen (d.w.z.
in het dievenleven) was ik haast altijd gesjochten, werd bespioneerd als het hert door
den jager in de hoop om maar onder schot te komen.’
Beroepsdieven hebben hun eigenaardig eergevoel. Ze houden zich voor flinke
jongens, die heel wat aandurven. Misschien zou de vrees voor een vernederende
straf, zooals men soms, maar dan in minder felle mate, aan stoute bengels in de
kinderwereld doet ondergaan, voldoende zijn geweest om onzen briefschrijver voor
misdaad te behoeden. Men zou wenschen, dat de geheele correspondentie in alle
gevangenissen te lezen ware.
Het nuttige boek van Dr. M u l l e r bekoort vooral door de onkreukbare eerlijkheid
van den schrijver. Wat er voor en tegen de opvoeding in rijksgestichten pleit, wordt
door hem onpartijdig gezegd (zie b.v. bl. 102, bl. 477 enz.). Hij betoogt dat er in den
tegenwoordigen tijd, tenzij onder Zigeuners, van familie-criminaliteit
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geen sprake meer kan zijn (bl. 447). Ook dat het wel wat gewaagd is sommigen door
hun aanleg met noodzaak tot misdaad voorbestemd te achten (bl. 434). En zoo is er
veel in dit geschrift van een echten philanthroop, dat doet wenschen naar publiciteit
in ruimen kring. Het is te hopen, dat deze dissertatie in den handel zal komen.
V.D.W.
Dr. J.H. G u n n i n g Wz. Verzamelde paedagogische opstellen. Amsterdam.
S.L. v a n L o o y . 1908.
Over dezen bundel grootendeels tot dusver onuitgegeven opstellen zou ik gaarne een
paar vellen volschrijven. Doch daar ik in hoofdzaak enkel warme instemming zou
kunnen betuigen, komt het mij beter voor ouders en onderwijzers eenvoudig toe te
roepen: indien gij u aan het zieleheil der u toevertrouwde kinderen laat gelegen liggen,
leest dan wat hier wordt aangeboden en doet er uw voordeel mede.
De hoofdgedachte van Dr. G u n n i n g is: de kunst van opvoeden wortelt in het
karakter. Wie bij de uitvoering dier allermoeilijkste kunst, welke den ernstigen mensch
beurtelings en dikwijls gelijktijdig zoowel zijn volslagen machteloosheid als zijn
onbeperkte verantwoordelijkheid doet beseffen, eenige kans van slagen wil hebben,
behoort minder met de tong dan door zijn geheele persoonlijkheid, door zijn manier
van zijn en handelen, op te voeden.
Dat is de reden, waarom Dr. G u n n i n g F o e r s t e r 's ‘Jugendlehre’ platweg
noemt ‘leuter-paedagogiek’, want praktisch komt zij geheel hierop neer: ‘praat met
de kinderen en doe dat vooral op mijn manier.’ De welwillende F o e r s t e r verkeert
kennelijk onder den invloed der psychologie van H e r b a r t , die, voorbijziende, dat
uit het hart de uitgangen des levens zijn, de voorstelling voor het primaire zielefeit
houdt en dus van den opvoeder mededeeling van voorstellingen, onderwijs, verlangt.
Een zeer verderfelijke dwaling, welke preekopvoeding, zedekundige beschouwingen,
los van alle persoonlijke ervaring, in de hand werkt. En dat ofschoon reeds
R o u s s e a u ons geleerd heelt, dat de heilzame lessen, die het kind uit zijne eigen
ondervindingen kan putten, bedorven worden door er een tekst aan toe te voegen.
‘F o e r s t e r kent de kinderen niet,’ want anders zou hij nooit hebben geschreven:
‘levenservaring en goede voorbeelden baten niets zonder voorafgaande onderwijzing.’
Daar de ethische werking van het verhaal en de opvoedende kracht van het voorbeeld
hier wordt miskend, noemt Dr. G u n n i n g de ‘Jugendlehre’ gevaarlijk, met name
voor onderwijzers in het praat-
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zieke Nederland. Een kort woord op den man af, dat het geweten raakt, ook het met
gezag omkleede woord van een vertrouwen wekkend persoon kan doeltreffend zijn,
maar in beide gevallen is er geen sprake van onderwijs, wordt geen kennis
medegedeeld, wordt er niet tot het hoofd, maar tot het hart gesproken.
Meer dan met H e r b a r t en zijn school is onze voortreffelijke Nederlandsche
paedagoog met R o u s s e a u ingenomen, wiens ‘Emile’ een ‘goudmijn’ heet, ook al
komen er in dat boek - men denke b.v. aan de allereerste volzinnen: tout est bien
sortant des mains de l'Auteur des choses, tout dégénère entre les mains de l'homme
enz. - van gedachteloosheid getuigende fanfaronnades voor. Daar G u n n i n g den
individu niet aan de gemeenschap wil zien opgeofferd, verwerpt hij de
‘Sozialpädagogik’ onzer dagen, van welke hij aantoont, dat zij niet nieuw is, maar
‘een repristinatie,’ die ons tot de middeleeuwen en de oudheid zou terugvoeren. Met
R o u s s e a u houdt hij daaraan vast, dat de norm voor de ware opvoeding, dus de
opperste wet voor den opvoeder, het waarachtig belang der te vormen individuen
moet zijn. Gelukkig ligt de zaak evenwel zoo, dat wij niet te kiezen hebben ‘tusschen
de individuen-paedagogiek van J e a n J a c q u e s en de staatspaedagogiek der oudheid
of der moderne profeten.’ Historisch ligt tusschen de klassieke wereld en ons de
machtigste gebeurtenis der geschiedenis, het optreden van het Christendom. Christus
richt zich tot de individueele gewetens. ‘Hij heeft geen bindende instellingen in het
leven geroepen, geen nieuwe staatsvormen ontworpen noch de bestaande aangerand,
hij heeft uitsluitend normen gegeven voor het persoonlijke en religieuze leven, normen
trouwens, die, juist omdat zij normen zijn, voor alle menschen en alle tijden gelden.
Hij was evenals P l a t o overtuigd, dat dit voldoende was, dat de beste vormen van
samenleving van zelf zouden ontstaan, als de menschen maar eerst vernieuwd waren,
maar Hij heeft aangedurfd wat Plato en geen ander mensch vóór of na Hem ooit heeft
aangedurfd: Hij heeft het gewaagd het op de kracht zijner beginselen alleen te laten
aankomen zonder eenigen anderen waarborg.’ ‘Christus bevrijdt van de ergste
onnatuur die er is - veel erger dan waar R o u s s e a u haar zocht: in de vormen der
samenleving - van die onnatuur, die tevens de ergste slavernij is: van de zonde.’
Ik moet bekennen, dat in de voortreffelijke bladzijden, die Gunning aan
R o u s s e a u 's ‘E m i l e ’ wijdt, hij er in geslaagd is mij dit boek beter te doen lezen.
Zie bl. 205 vlg. Hij noemt ‘Emile’ ‘het meest suggestieve boek over opvoeding, dat
ooit geschreven
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is en waarschijnlijk ooit geschreven zal worden.’ Er klopt een warm menschenhart
in, dat zijn gloed aan anderen mededeelt. Het wekt leven en maakt stemming, gelijk
iedere echte paedagogiek. Onvruchtbaar daarentegen is de zoogenaamd streng
wetenschappelijke paedagogiek met hare bindende voorschriften, die ‘het wezen van
de opvoeding in het onderricht zoekt.’ Natuurlijk wil G. geen onwetenschappelijke
paedagogiek, maar hij gelooft niet aan paedagogiek als een wetenschap.
G u n n i n g spreekt van den grooten vooruitgang der school in Nederland en van
onze talrijke goede onderwijzers. Toch doet hij een grief hooren. Tot ons
hedendaagsch volkskarakter behoort een zoo groote bedachtzaamheid, dat zij bij
zeer velen in ‘lijzigheid’ ontaardt. Nu ligt het voor de hand, dat de school daartegen
moet reageeren, tot voortvarendheid en krachtsinspanning opvoeden. Van den ervaren
districtsschoolopziener vernemen wij dat dit in den regel niet geschiedt, maar dat
door averechtsche toepassing van paedagogische beginselen het onderwijs zoo
omslachtig, langdradig, teuterig als maar immers mogelijk is wordt gemaakt. In naam
van het beginsel: ‘splits de moeilijkheden,’ wordt de leerling gedwongen om, waar
geen moeilijkheden voor hem bestaan en hij met één stap aan het doel kan komen,
langzaam en methodisch vooruit te schuifelen, alsof het er op aankwam den tijd te
vermorsen met niets doen en geleuter. Uit zijn rijke ondervinding haalt G u n n i n g
merkwaardige voorbeelden aan.
Dikwijls hoort men zeggen, dat het onderwijs in Zwitserland op hooger peil staat
dan bij ons. Nu een zoo betrouwbaar man als G u n n i n g op bl. 254 iets dergelijks
beweert, ben ik geneigd het voor goede munt aan te nemen. Maar bij ervaring weet
ik, dat in vele bergdorpen enkel 's winters de school open is, terwijl de meester
gedurende de rest van het jaar als postdirecteur, telegrafist, boekhouder fungeert.
Ook heb ik door toevallige omstandigheden gediplomeerde verpleegsters leeren
kennen, lieve, schrandere, handige meisjes, die een heel aardig gesprek wisten te
voeren, maar sommigen konden niet lezen, noch minder schrijven.
Op bl. 131 tot 140 vind ik bij G u n n i n g diepzinnige beschouwingen over
vergiffenis, welke ruimte voor vragen openlaten. Eerst schijnt het alsof vergiffenis
kwijtschelding van straf in zich sluit en tevens een uitnemend middel is om
schuldbesef te wekken, daarna heet het, dat vergiffenis wel de ‘schuld, maar niet de
straf wegneemt.’ (blz. 140).
Laat mij ten slotte zeggen, dat de bundel uit 10 stukken be-
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staat. Het eerste stuk toont aan, dat de wettelijke regeling van ons onderwijs de
beroepskeuze plaatst op een leeftijd, waarop zij onmogelijk is: vóór de puberteit. De
titel van het tweede stuk is: ‘Paedagogiek aan de Universiteit.’ Die van het derde:
‘Paedagogische stemmingen.’ Die van het vierde: ‘A u g u s t i n u s als Paedagoog.’
Die van het vijfde: ‘Christelijke opvoeding.’ Die van het zesde: ‘F o e r s t e r 's
Jugendlehre.’ Die van het zevende: ‘Zelfregeering, Verantwoordelijkheidsgevoel,
Karaktervorming, Tucht.’ Die van het achtste: ‘Vrije en Staatsopvoeding.’ Die van
het negende: ‘Zijn onze tegenwoordige onderwijsmethoden dienstig aan de
volksopvoeding?’ Die van het tiende: ‘School en huisgezin.’
Al die artikelen zijn pittig, mannelijk gedacht, warm gevoeld. Er bestaat litteratuur,
die venijn moet heeten, daar zij ons volk het merg uit de beenderen zuigt. Hier is het
tegengif. Een boek als dat van G u n n i n g is versterking van volkskracht.
V.D.W.
De grondslagen eener nieuwe poëzie. Proeve tot eene maatschappelijke
kunstleer tegenover het naturalisme en het anarchisme, de tachtigers en
hun decadenten door C.S. A d a m a v a n S c h e l t e m a . Rotterdam, W.L.
en J. B r u s s e 1908.
De lectuur van S c h e l t e m a 's boek stelt aan den lezer zware eischen. Want vaak
boeiend door zijn geestige levendigheid, verkwikkend door eerlijken, jongensachtigen
hartstocht, ook indrukwekkend door vastheid van overtuiging, prikkelt het ons vaak
door zijn doctrinarisme en zijne eenzijdigheid, kwetst niet zelden door plompe
onkieschheid en wekt door de oppervlakkigheid van zijne methode bij allerlei
tweedehandschen arbeid ook telkens achterdocht voor 't geen de schrijver geheel uit
zich zelven geeft.
S c h e l t e m a is - en dit acht ik een van de beste eigenschappen van zijn werk tot het schrijven van dit boek klaarblijkelijk door een sterken innerlijken drang
gedreven. De poëtische arbeid van de ‘Tachtigers’ en hunne geestverwanten wekte
zijne diepe en heftige antipathie. Drama en lyriek (straks ook de plastische kunst)
ziet hij in den doodsstrijd. De poëzie sterft door het armzalig naturalisme der
Tachtigers, door hun klein individualisme, hun poovere verbeelding. S c h e l t e m a
ziet met diepe ergenis, hoe het rhythmisch gevoel verslapt door de zwakheid van
hun ongeoefend gehoor, hoe de taalschat verschrompelt, door hun traag misbruik,
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de levensvisie verbleekt door hunne decadente karakterloosheid, de vruchtbaarheid
verdort door hun blindelings staren op niets dan het eigen kleine leven. Hij ziet dat,
en met forsche hand geheele bundels van zeer overtuigende bewijzen bijeen grijpend,
doch tevens in zijne heftigheid ter zijde werpend al wat in het werk der gehate
tegenstanders niet poover, niet onrhythmisch, wèl krachtig, welluidend of bezield is
geweest, formuleert hij eindelijk het visum repertum der gestorvene kunst aldus: ‘de
poëzie sterft door verbijzondering.’
Reeds dadelijk zal hier de opmerkzame toehoorder, wanneer hij eenigszins is
bekomen van den indruk, dien S c h e l t e m a 's foudroyante pleit-wijze op hem maakt,
constateeren dat door den schrijver het bewijs geenszins is gegeven of zelfs maar
gezocht, als zou niet ook het bijzondere, een enkel individu, des noods alleen de
eigen afgezonderde ziel des ‘individualistischen’ zangers een begaafden dichter
kunnen bezielen tot de meest aangrijpende kunst. Maar het is voor het oogenblik
gewenscht, dit zeer essentieel bezwaar ter zijde te laten en niet eens te vragen: ‘zijn
al deze beschuldigingen door S c h e l t e m a zoo welsprekend geuit, niet sinds lange
jaren voor een goed deel door ons allen in 't midden gebracht, ja door velen der
vroegere Tachtigers erkend?’ Wij laten deze vraag rusten, want niet om de
‘Tachtigers’ gaat het hier, doch om S c h e l t e m a , of liever om de grondslagen op
welke hij zijne ‘poëtiek’ wil bouwen. De dichtkunst zal naar zijne meening nieuw
leven ontvangen, zoodra hare aesthetiek zal zijn geplant op den bodem eener
waarachtig sociaal-democratische levensbeschouwing. Waarom ontbreekt dat leven
zoowel bij den ‘dorren’ G o r t e r als bij de ‘gevaarlijke dweepster’ R o l a n d H o l s t ?
Omdat zij ‘de(n) klassenstrijd aanvaardend niet groot genoeg waren daaroverheen
ook menschen te zijn en te zien, menschelijk te blijven en menschelijks te scheppen,’
omdat hun de ‘levenskracht’ en de ‘levensvreugde’ ontbraken, omdat hun het besef
ontbrak hoezeer ‘de sociaal-democratische levensbeschouwing, zoowel in hare
gezamenlijkheid als in elk harer deelen een opklimmen was van de bijzonderheid
naar de veralgemeening, en overeenkomstig hare hoofdcategorie overal de
veralgemeening boven de bijzonderheid stelt.’
De laatst aangehaalde woorden bevatten eigenlijk de kern van S c h e l t e m a 's
aesthetische geloofsbelijdenis. Zij geven de conclusie van zijn tweede boek, en leggen
den grondslag voor geheel zijn volgende beoordeeling van den ‘mislukten’ arbeid
der Tachtigers. Het is daarom zeer te betreuren, dat juist hier, waar het de hoofd-
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zaak geldt, de begaafde schrijver zóó haastig en oppervlakkig te werk gaat. Hij schrijft
toch om ons, ‘de bourgeoisie’, te overtuigen? En voor ons, zijne tegenstanders, die
nog niet overtuigd zijn van de alleenzaligmakende sociaal-democratische
levensbeschouwing, is èn het vluchtig schetsje van Marxistische waardeleer en
historisch materialisme, èn de daaraan vastgeknoopte korte moraal en aesthetiek op
het standpunt van J. D i e t z g e n 's ‘dialectisch materialisme’ ten eenenmale
onvoldoende. Het is hier de plaats niet om verslag te geven van de verbazing
waarmede een rustig redeneerend lezer de telkens stouter sprongen waarneemt, voor
den Heer S c h e l t e m a noodig om uit de niet verder bewezen grondstellingen dat
ons ‘kenvermogen met het universum verwant en van één aard is,’ en dat dit zelfde
kenvermogen ‘is een waar deel der algemeene waarheid’, te geraken tot den triumf
van het ‘algemeene’ boven het ‘bijzondere’ in wetenschap, moraal en kunst. Want
in dit geheele wijsgeerige gedeelte van zijn boek is de schrijver, die wel een
oorspronkelijk denker maar allerminst een geoefend wijsgeerig betooger is, vaag en
verward. Telkens nemen de begrippen ‘bijzonder’ en ‘algemeen’ in zijn betoog een
andere kleur aan, en wanneer dan ten slotte blijkt dat de veralgemeening die
S c h e l t e m a in de kunst als eisch stelt eigenlijk niets anders beoogt dan ‘de
meer-omvattende, meer gemeenschappelijke, langer blijvende schoonheid’ en dat
zijne moraal en aesthetiek in den grond slechts is eene alle egoïsme verfoeiende, zeer
algemeene, menschenliefde, dan staat de argelooze lezer een beetje onthutst over het
feit dat zooveel geleerdheid noodig was voor zoo klein een resultaat. Heeft werkelijk
de schrijver niet geweten, hoeveel scherper omlijnd, hoeveel duidelijker zulk een
‘algemeen’ schoonheidsbeeld reeds heeft gestaan voor het oog van de dichters en
wijsgeeren der Ouden, over wier dramatische kunst hij ons zoo'n bitter onnauwkeurig
derdehandsch overzichtje geeft en op wier ‘doode talen’ hij schimpt met eene
banaliteit, zulk een fijngevoeligen dichter onwaardig? - En ‘menschenliefde’! Hoe
is het mogelijk dat een dichter - d.i. een zorgvol herschepper van het geschapene heeft kunnen voorbijzien, hoeveel dieper, hoeveel nader aan het eeuwige en algemeene
dan zijne liefde tot de menschen, die menschenliefde moet zijn die wortelt in het
godsdienstig geloof, op zoo alleronwaardigste wijze door hem bespuwd, omdat hij
er gemakshalve niet anders dan eene ‘zaligheids-speculatie’ in heeft willen zien.
Maar ondanks deze onmiskenbare zwakheden en gebreken blijft m.i.
S c h e l t e m a 's ‘poëtiek’ een belangwekkend boek. Niet om zijn
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haat - maar om zijne liefde. Hoe dwaas de dichter ook over die liefde theoretizeert,
wanneer hij de ongehoorde - maar meer gehoorde - stelling ‘dat al onze liefde wortelt
in de fysieke zinlijkheid’ met zijn leer van het Universum tracht in overeenstemming
te brengen, in werkelijkheid leeft in S c h e l t e m a een zeer gezonde en eenvoudige
liefde, liefde voor zijn volk, zijn land, zijne taal, zijne kunst. Hij heeft, doordrongen
van een ernstig en wèlgegrond besef van de zware verantwoordelijkheid des
kunstenaars, èn de techniek van zijn vak, èn het karakter der Nederlandsche taal met
toewijding bestudeerd. Wat hij zegt over de verhouding tusschen rhythme en maat,
over de macht en beteekenis van het rijm en over de tuchtelooze verwaarloozing van
deze elementen bij onze decadenten, is op diep ingaande studie, op fijn taalgevoel
en op zeer artistieke oorspronkelijkheid gegrond, en voorgedragen met boeiende
levendigheid. Blijven ook hier, en vooral in de hoofdstukken over de lyriek en het
drama der toekomst, de wegen waarlangs de schrijver wil komen tot de
‘veralgemeening’ ons veelzijds onduidelijk, blijft ook vooral ons vraagteeken staan
bij deze belofte: ‘bij de classieken bestond de oplossing van de(n) tragische(n)
ondergang in de noodlottige vervulling van een moeten, bij het burgerlijk drama in
de wanhopige mislukking van een willen, bij ons zal zij zijn: de hoopvolle
bewustwording van een zullen’ toch geldt onze twijfel meer de theorie dan
S c h e l t e m a 's eigen belofte. Hetzij dan in het drama, hetzij in de lyriek, wij blijven
van den dichter der zwervers-verzen en der ‘eenzame liedjes’ goede verwachtingen
koesteren. De dogma's waarop hij zijne ‘poëtiek heeft gebouwd, acht toch ook hij
zelf wel vatbaar voor herziening?
K. K.
M. V. S n o e k . Vrijhandel en bescherming. Culemborg. B l o m en
Olivierse.
De schrijver van deze brochure over vrijhandel en bescherming begint met, na eene
uitvoerige inleiding, de vraag te stellen wat onder ‘waarde’ moet worden verstaan
en hoe waarde ontstaat om tot de slotsom te komen dat het inderdaad niet mogelijk
is een voldoende en eenigszins redelijke omschrijving te geven van hetgeen men
gewoon is waarde te noemen. In practisch opzicht, zoo meent hij, is geen stelregel
te geven omtrent het wezen en het ontstaan van waarde. Na dit negatief antwoord
op de door hem gestelde vraag begint hij met een philippica tegen de
Staathuishoudkundigen en vervolgt trouwens door heel zijn geschrift heen
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deze onnoozele theoretici met zijn smaad en hoon. Zelf stelt hij zich voor als den
man van de praktijk die, wars van pasklaar gemaakte theorieën en van gefilosofeer,
ons nu eens zal zeggen waar het op staat en hoe men, zich los makende van doctrinaire
bespiegelingen, uit practisch oogpunt de vraag van vrijhandel of bescherming moet
opvatten.
Bij de lezing van het in deze bladzijden gevoerd betoog trof het ons telkens dat,
voor zoover de schrijver iets anders zegt dan reeds telkens in debatten over vrijhandel
en bescherming is herhaald, dit nieuwe op zijn zachtst gezegd van zeer twijfelachtige
juistheid is, terwijl de stellingen die door hem worden verkondigd en waarvan men
de juistheid kan beamen, niet door verrassende nieuwheid uitmunten. Wanneer
bijvoorbeeld de schrijver zegt dat in den wereldhandel niet altijd goederen betaald
worden met goederen omdat het lang niet zeker is, dat vereffening der uit verkoop
of uitvoer ontstaande vordering ook metterdaad zal geschieden en evenmin zeker,
dat het als geldswaarde ontvangene zal kunnen strekken tot betaling der ingevoerde
goederen, dan is daar in het algemeen zeker weinig op aan te merken, doch wanneer
de schrijver het volstrekt niet als een uitgemaakte zaak beschouwt dat de uitvoer van
een land, of in elk geval dat het saldo na aftrek van de waarde van den invoer,
beschouwd moet worden als ‘winst’ daar toch verkoop niet altijd met winst gepaard
gaat, dan moet daartegen toch worden opgemerkt dat wel inderdaad verkoop zonder
winst kan en zal voorkomen, maar dat als regel en op den duur toch stellig verkoop
achterwege zal blijven, wanneer winst niet daarvan het gevolg is. Tot staving van
zijn bewering wijst de schrijver op het verschijnsel dat bijv. Duitsche Syndicaten
een deel hunner productie tot beneden den kostenden prijs, dus met verlies uitvoeren.
Maar het is toch wel volkomen duidelijk dat deze Syndicaten daartoe niet zouden
overgaan, wanneer er voor hen niet een groot belang was gelegen hun productie uit
te breiden tot boven hetgeen voor het binnenlandsch gebruik noodig is en dat dus in
haar geheel genomen de transactie, ook met het buitenland, voor deze Syndicaten
een element van profijt moet bevatten. Hoewel de schrijver telkens weer de
mogelijkheid dat verkoop zonder winst voor den verkooper gepaard gaat, op den
voorgrond stelt en telkens deze veronderstelling tot een uitgangspunt voor zijn verder
betoog maakt, is het toch zeker wel volkomen duidelijk dat op den duur en in den
regel dit geval een uitzondering zal zijn en het tegendeel veilig als de normale gang
van zaken mag worden aangenomen.
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Voor den schrijver heeft eigenlijk de vraag van vrijhandel of bescherming niet de
groote principieele beteekenis, die men gewoonlijk daaraan wil toekennen en hij
meent dit te kunnen staven door een beroep te doen op het feit dat ‘Engeland
welvarend is met vrijhandel en Duitschland welvarend is met bescherming.’ Wanneer
men, zoo zegt hij, de vrijhandelaars en de protectionisten op dit feit wijst, dan luidt
hunne verklaring daarvan dat men deze twee landen moeilijk kan vergelijken omdat
de toestanden in beide landen te zeer uiteenloopen. Het komt ons voor dat door
vrijhandelaars een geheel ander antwoord zal worden gegeven. Zij zouden zeggen
dat Engeland ongetwijfeld welvarend is met vrijhandel en dat Duitschland welvarend
is niettegenstaande zijne bescherming; dat Duitschlands handel en industrie
ongetwijfeld op een veel meer gezonden en stevigen grondslag zouden berusten,
wanneer Duitschland niet den weg van vrijhandel had verlaten. Natuurlijk, wanneer
de schrijver zegt dat er in verschillende landen ook nog andere factoren voor de
volkswelvaart zijn dan alleen de vraag welke handelspolitiek door zoodanig land
wordt gevoerd, dan is dit eene voorstelling die iedereen zeker gaarne zal toegeven,
maar de hoofdvraag blijft of niet de vrijdom of beperking van den invoer een der
meest overwegende factoren is, welke op de volkswelvaart buitengewoon grooten
invloed zal oefenen.
Van bescherming blijkt de schrijver niet geheel afkeerig; echter zou hij wenschen
dat de bescherming altijd slechts tijdelijk zou zijn en slechts zou moeten strekken
om den een of anderen tak van nijverheid tot opkomst te brengen; tegen voortdurende
en belangrijke bescherming kant ook hij zich. Intusschen voert hij elders weer
belangrijke argumenten tegen tijdelijke en voorbijgaande bescherming aan door te
erkennen ‘dat de handel ten onzent nog wel zoo veel begrip heeft van eigenbelang,
dat langs automatischen weg, productie zal tot stand komen van de artikelen waarop
een goede winst is te maken,’ m.a.w. dat in het algemeen elk land ook zonder
kunstmatige aanmoediging van overheidswege van zelf zich bij voorkeur zal toeleggen
op de voortbrenging van die goederen, waartoe dat land wegens verschillende
omstandigheden de meeste geschiktheid bezit. Overigens komt ons voor dat deze
practicus verzuimd heeft de lessen der ervaring ook in ons land te raadplegen, welke
hem zouden hebben geleerd dat het tijdelijke en voorbijgaande van protectie, welke
slechts gericht is op het tot stand brengen van nieuwe industrieën om daarna de
kunstmatig gekweekte nijverheidstakken aan eigen lot over te laten, niet anders is
dan
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een fraaie theorie, daar toch in de practijk niets moeilijker blijkt te zijn dan de eenmaal
verleende bescherming weder te doen vervallen.
Tenslotte blijkt dat eigenlijk de geheele vraag van vrijhandel of bescherming door
den schrijver beschouwd wordt als te zijn van volkomen ondergeschikt belang: hij
ziet geen kans een ‘systeem’ aan te geven dat ten grondslag zou kunnen strekken
aan onze handelspolitiek en wie meent dat er toch ook bij onze handelspolitiek een
‘beginsel’ dient te zijn, wordt door hem uitgemaakt voor een ‘politiekeling,’ en voor
een ‘socialen kwakzalver’; in zaken, dus ook in handelspolitiek, kan er volgens den
schrijver geen sprake zijn van consequentie, kan er geen systeem zijn en dus ook
geen beginsel dat voorziet in ‘toekomstige gebeurtelijkheden.’ Het wil ons schijnen
dat, wanneer deze practicus een dieperen blik geslagen had in de geschiedenis van
de Nederlandsche handelspolitiek en in de uitkomsten welke verschillende stelsels
van handelspolitiek in den loop der 19de eeuw voor ons vaderland hebben opgeleverd,
hij tot de ontdekking zou zijn gekomen dat een dergelijk agnosticisme toch waarlijk
niet noodig is en er veel goede gronden aanwezig zijn om de stelling te handhaven
dat, ook met het oog op ‘toekomstige gebeurtelijkheden’, voor Nederland vrijhandel
volstrekt verkieslijk blijft boven elk ander stelsel.
H. S.
C é c i l e d e J o n g v a n B e e k e n D o n k . Lilia. Amsterdam.
S c h e l t e m a en H o l k e m a 's Boekhandel.
L i l i a is 24 jaar; zij is opgevoed in het lage, witte dorpshuis van den heer en mevrouw
S t e e n s e m a , haar pleegouders; freule v a n L y n d h o r s t , reeds ver in de vijftig
nu, was L i l i a 's eigenlijke beschermster geweest. De jeugdige wees zal nu naar
Parijs gaan; zij wil schilderes worden en de oude meester C o s s e , van vroeger dagen
nog een kennis der oude freule, zal haar les geven. Zij gaat; zij neemt haar intrek in
het pension der familie P a t i s s o u , een haar onsympathieke omgeving, waaruit zij
wel graag weer zou vertrekken, doch de freule schrijft uit Laren dat L i l i a nog veel
te jong is om reeds nu alleen te gaan wonen en de pleegmoeder voegt er troostend
aan toe dat alles wel wennen zal.... Wel vindt L i l i a opbeurend gezelschap bij ‘tante
B a r b e ’, een oudere dame die in hetzelfde pension tegenover haar op het portaal
woont, maar het arme kind voelt zich toch geducht eenzaam. En zij leert, 's avonds
op de boulevards wachtend op een omnibus, de zonden der groote stad bij
aanschouwing kennen.

Onze Eeuw. Jaargang 8

151
Nu is het, dat ze kennis maakt met V i n c e n t R o a n n e t , dien we al aanstonds tot
C o s s e hooren zeggen ‘dat een vrouw in 't leven van een kunstenaar maar een
episode kan zijn en dat een hooggaande vlam nog geen gevolgen behoeft te hebben.’
Een gevaarlijke kennis voor het jonge meisje, dat toch al zooveel last heeft van
heeren, die haar op straat volgen... Eén, die wat langer had aangehouden en wel
aardig praatte, was ten slotte door haar afgesnauwd met een bitsch ‘neen’, doch toen
zij 's mans wit en als van pijn vertrokken gezicht onder een lantaarn zag, snikte er
‘een namelooze weemoed’ in haar borst en had ze bij zichzelf gedacht: ‘En als ik
me nu eens boven alle vooroordeel, voorzichtigheid had gesteld?... Wie weet of die
man niet, evenals ik, uitgedorst was naar 'n beetje sympathie... En nu gaan wij beide
onze eenzame wegen, onze verschriklijk eenzame wegen...’ Men ziet hieruit reeds
dat dit reine, jonge meisje, in de fatsoenlijke omgeving der brave menschen te Laren
grootgebracht, in gedachten niet meer zoo ver af is van wat dan ook haar overkomen
zal. Zij ‘vergaat van eenzaamheid’, zooals zij aan tante B a r b e bekent. Zij kan niet
meer bidden. Zij gevoelt zich hol van binnen; zij hoort niet meer het antwoord van
haar ziel. Tante B a r b e zegt haar dat iedereen naar liefde verlangt, dat dit verlangen
geen schande is tenzij men daarvan ‘een zenuwafrafelenden afgod’ maakt of het op
onreine wijze bedwelmt, ‘en zelfs dàt is misschien minder schande dan
erbarmelijkheid...’ En wanneer L i l i a in een zucht van verademing nog eens vraagt
of het dan niet slecht van haar is, dan zegt de oudere dat immers de appelboom zich
ook niet schaamt wanneer hij in het voorjaar verlangt te bloeien en vruchten te dragen;
zou die appelboom uit een beginsel van zedelijkheid moeten weghuichelen den drang,
dien hij van God zelf ontving? En zou dan de vrouw, draagster der vrucht bij
uitnemendheid, niet zonder zich te vernederen mogen erkennen dat de groote
natuurstem in haar spreekt? Hoe zijn we toch verminkt, dat we niet ons verlangen
uitjuichen als een recht en een roem ... En ter aanvulling van haar gedachte zegt tante
B a r b e dan nog dit: ‘Natuurlijk, wanneer de vrouw weerstaat aan haar verlangen
uit eenig motief dat haar lief en eerwaardig schijnt, of omdat zij niemand ontmoette,
geroepen in haar oog, om hare liefde te deelen, doet zij goed haar recht van weigeren
te doen gelden... kan hare zelfbeheersching heel mooi zijn. Maar laat zij niet
ontkennen den weemoed van hare keuze, en de kracht van het bestreden verlangen.
't Wordt tijd, dat we eindelijk verstaan, dat niet zondig, maar rein is onze

Onze Eeuw. Jaargang 8

152
smachtende roep om liefde, dat zonde alleen zou zijn, wanneer ons verlangen ons
voeren zou naar onschoone handeling Begrijp je dat, kindje? Schaam er je nimmer
over, maar staar ook niet te veel en te strak naar de leegte binnen in je. Het is wijsheid
en kracht niet te veel te denken aan wat ontbreekt, maar ijverig te vergaren wat
mooiheid en vreugde kan geven tot troost....’ - L i l i a antwoordt ontroerd dat dit te
hooren voor haar een bevrijding is; zij vreesde soms dat ze heelemaal verdorven,
een afschuwelijke afwijking was.
Zien we nu verder L i l i a troost zoeken voor haar onbevredigd liefdeverlangen,
waarover zij zich dus niet behoeft te schamen, in ‘wat mooiheid en vreugde kan
geven’? Neen, zij sluit zich nauwer aan bij R o a n n e t , die hetzelfde pension bewoont
als zij; zij gaat met hem naar concerten en wandelt 's avonds met hem naar het
gemeenschappelijk logies terug, zij kent nu ‘de opwinding en de rust van het geliefd
zich weten.’ Weken en weken zijn ze dagelijks samen: hij spreekt tot haar over alles,
ook over ‘de’ liefde, over zijn liefde ook, maar vraagt niet naar de hare en rept nooit
van hun toekomst. Soms pijnigt dat L i l i a , maar terstond lacht ze zichzelf uit dat
ze het dorpsche bourgeois-meisje gebleven is en aan een trouwjapon denkt ‘in plaats
van op te gaan geheel, zooals blijkbaar hij deed, in de schoonheid van het moment.’
Want hij immers in zijn ‘voornaamheid’ is volkomen gelukkig in de droomwereld
hunner liefde. Kan ze dan ook niet er geheel op vertrouwen dat, zooals hij de
gebeurtenissen zal leiden, het goed zal zijn?
Later komt C o s s e nog tante B a r b e bezweren haar vriendinnetje terug te houden
van den afgrond, waarin ze zich storten gaat, maar de oude dame heeft tien frazes
voor één om den ander te beduiden dat zij hier waarlijk niet kan en niet mag ingrijpen:
‘Leed is onafwendbaar’ - ‘liefhebben is beter lijden’ enz. En zoo komt dan voor
L i l i a de onherroepelijke, onherstelbare daad; V i n c e n t zegt haar nog, dat, als ze
straks even naar 't stadhuis waren geweest, hun voelen nu immers niet mooier zou
zijn! L i l i a , later, weet dat zij nu in veler oogen gevallen is, maar begrijpt dat toch
niet: hoe kan gelukkig maken en gelukkig zijn een zonde wezen?
Hij lacht haar uit over die vraag, die haar ingegeven wordt door haar ‘Hollandsch
protestantsch puritanisme’ ; wat zij doet, kan geen zonde zijn enz. L i l i a overweegt
dat men te Laren haar zeker zou veroordeelen, maar hoeveel werd daarginds niet
geprezen
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of gelaakt, dat zij in Parijs anders was gaan zien. Er moest toch wel hier of daar een
vaste lijn zijn, die deugd en zonde scheidde, doch hoe kon men die ontdekken? Enfin,
later zou alles terechtkomen. En... hoe kon zonde zijn wat zoo mooi was? Zonde?
Maar wat had ze gedaan? Een kerkelijk sacrament verzuimd, een administratieve
inschrijving nagelaten! Dat zonde? ‘Zonde, dat al de bloemen van haar jonge lichaam
waren opgebloeid, zich openend voor den stralengloed zijner liefde?’
Neen, niet zonde; schoonheid.... ‘Nu had L i l i a rust gevonden.’
Natuurlijk komt de ontgoocheling al heel gauw voor 't jonge meisje; V i n c e n t
blijkt zoo heelemaal niet de man te zijn, dien zij zich in haar liefde van hem heeft
gedroomd: ruw is hij soms en hij gevoelt niet als zij. En hij gaat heen voor langen,
langen tijd, terwijl zij ontdekt dat ze moeder zal worden, maar hem dat niet zeggen
durft in haar vele brieven. En als zij het hem vertelt, vraagt hij waarom ze daar niet
voor gezorgd heeft! Wat moet hij nu met zoo'n kind aanvangen? L i l i a trouwen?
Dat zullen zijn ouders nooit goed vinden. Maar hij zal er wel iets op vinden, zoo
troost hij haar! En nu ziet ze dat ze ‘haar leven verknoeid’ had en wat zou er nu van
haar worden? Maar straks komt ze weer onder zijn bekoring, al weigert ze de
opvolging van zijn gruwelijken raad om nóg alles ongedaan te maken. Om haar
weigering breekt hij met haar. Zoo eindigt de korte droom van het lichtzinnig, te
goedgeloovig meisje.
En nu daarna? Uit Holland komen na haar bekentenis niets dan verwijten, hoezeer
ze ook in brieven voor zich zelf pleit: is zij onvoorzichtig geweest tot lichtzinnigheid
toe? Maar de vrouw die een man liefheeft, kan immers nooit gelooven dat ze maar
zijn speelgoed zal zijn? V i n c e n t was oprecht in zijn wil om te overwinnen en de
vrouw, die dan in den man gelooft en zich geeft, is niet verachtelijk; juist wijl ze rein
is, kan ze geen kwaad vermoeden. Voor de onervarene is liefhebben en vertrouwen
hetzelfde. En eerst was immers hem alles heilige ernst. Doch zichzelf bekent zij dat
hij een monster is, een gewetenlooze ellendeling en dit is haar zonde geweest: ‘dat
ze dezen vader gegeven had aan haar kind.’ Maar tante B a r b e weet weer beter:
Slecht was V i n c e n t niet; hij was alleen te zwak voor een groote liefde; hij heeft
‘oogenblikken gehad van oprechte liefde’ enz.
Om zich te rechtvaardigen gaat L i l i a naar Holland terug. Maar niemand daar
gevoelt iets voor haar redeneeringen en zij begrijpt niet waarom men haar veroordeelt.
‘Dus mijn eer is niet
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in mijn ziel, maar in de trouw van een ander, mijn reinheid is niet in mijn daden,
maar in de standvastigheid van een ander, en zijn verraad aan ons kind, is mijn
verdoemenis?’
Het overige van de geschiedenis kan hier onvermeld blijven, al is die merkwaardig
genoeg. De eeuwige tante B a r b e begaat de verregaande onkieschheid L i l i a als
‘secretares, liefdezuster, reisgenoote’ mee te geven aan een blinden, zes- en
zestigjarigen Franschman, die voor de regeling van een erfenis naar Florence moet
reizen en die niet weet welke bijzondere reisgenoote hem zal vergezellen! Maar dit
alles en ook V i n c e n t 's huwelijk later met de dochter van baron d e P a l u d e s en
L i l i a 's ons in 't uitzicht gesteld huwelijk met G o n t h a r d , die graag vader wil zijn
over L i l i a 's zoontje, dat alles gaat buiten de zaak om. De zaak....
Wat is de zaak?
Deze: of Lilia goed dan wel slecht heeft gehandeld door te doen gelijk zij deed?
Of het zonde was of geen zonde? Voor velen zal die vraag geen vraag zijn; hun
antwoord zal zoo stellig en beslist mogelijk luiden dat zij groote zonde bedreef. De
velen, die aldus oordeelen, zullen de sophismen doorzien, waarmee L i l i a zich poogt
wijs te maken dat ze geen kwaad beging. Het oppervlakkige praatje dat niet de
zegening van dominé of pastoor noch ook de inschrijving ten stadhuize een daad
zedelijk geoorloofd kan maken, welke zonder deze uiterlijkheden zedelijk slecht zou
zijn, - dit praatje zullen zij geen weerlegging waard achten. Op L i l i a 's ironie dat
haar eer dus niet lag in eigen ziel, doch in de trouw van een ander, haar reinheid niet
was in haar daden, maar in eens anders standvastigheid en dat diens verraad aan haar
kind dus haar verdoemenis was, - daarop zal van die zijde het wederwoord zijn dat
wel V i n c e n t 's gedragingen de gevolgen van haar daad voor haar en het kind veel
ernstiger hebben gemaakt dan zij anders zouden geweest zijn, doch dat ook zonder
dit bijkomstige, van haar wil onafhankelijke, haar daad slecht was en dat de maatstaf
voor de zedelijke beoordeeling van haar handeling i n h a a r , en niet in iets of iemand
buiten haar moet worden gevonden.
Is het niet een rechtmatige grief tegen dit boek dat niet één dier velen, welker
zienswijze boven werd aangeduid, in deze bladzijden aan het woord is gelaten? De
Hollandsche familie schijnt het grootste kwaad van de geheele geschiedenis hierin
te zien dat er een kind zal geboren worden en overlegt hoe dit gevolg nog af te
wenden! De brave pleegmoeder doet zelfs een poging in die
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richting!! Deze lieden, die de schrijfster ons dan voorstelt als de handhavers der
geldende zeden-leer, zien alleen op het gevolg, en zouden wel geneigd zijn de daad
te vergoelijken, als maar die daad niet door het gevolg openbaar werd.
Terwijl dus niemand van L i l i a 's omgeving haar een zuiveren spiegel voorhoudt,
waarin ze zich zien kan zooals zij is en waarin ook de onervaren lezer haar naar
waarheid zou zien, werkt ook overigens allerlei in dit boek verbijsterend en
verwarrend op den lezer, die zich voor zijn oordeel over dit geval zou verlaten op
wat de schrijfster hem als maatstaf voor dat oordeel aan de hand doet. L i l i a is, als
ze naar Parijs gaat, nog jong, wel vierentwintig reeds, doch wat heeft ze in de
Larensche omgeving van het leven leeren kennen? In eens wordt ze overgeplaatst
van Laren naar Parijs! Ze ziet en hoort daar allerlei dingen, waarvan ze bij moeder
S t e e n s e m a wel nooit heeft gedroomd. Heel alleen staat ze tegenover al dat nieuwe
en vreemde, en het is zoo te begrijpen dat ze duizelt als dat verwilderde en
verwilderende op haar komt aanstormen. Er is niemand, die in dien kritieken tijd
stuur geeft aan haar overleggingen; de ‘cher mâitre’ gaat heelegaar op in zijn werk
en tante B a r b e geeft haar .... eigenaardige theorieën ten beste. Onder dat alles
verleert L i l i a te bidden en blikt hopeloos in de diepe leegte van haar ziel. Gruwelijk
eenzaam gevoelt ze zich. En onder dat alles komt V i n c e n t ten tooneele, die is.. .
zooals hij is, die in elk geval voor het verlaten Hollandsche meisje, die in Parijs
geestelijk verdwaalde wees, aangenaam gezelschap vormt, haar geheel brengt onder
de suggestie van zijn bekoring en die dan daarvan misbruik maakt.
Beziet men de zaak zoo, dan zegt men dat de schrijfster niet alleen het geval zoo
aannemelijk gemaakt heeft als maar kon, doch ook verzachtende omstandigheden
schijnt te pleiten. En bovendien: L i l i a heeft altijd immers V i n c e n t voor een man
van eer gehouden; zij dacht stellig dat hij haar zou trouwen; het was haar een bittere
slag toen de ontgoocheling kwam. Geen oogenblik had ze aan vrije liefde gedacht,
of die boven het huwelijk gesteld. Bij haar terugkeer in Holland nog zegt ze tot
mevrouw S t e e n s e m a dat deze haar moest beschouwen als een vrouw, die zich
‘vergist heeft en daardoor geleden, zoo zwaar als iemand maar lijden kan.’ Maar
straks weer zegt ze tot den blinden ouden heer, dat zij niets gedaan heeft, waarover
zij zich behoeft te schamen, ‘niets on waardigs.’
De argelooze lezer vraagt zich wellicht af of een zoo ontzettende ‘vergissing’ dan
niet tot eenige schaamte en eenig zelf-
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verwijt zou mogen voeren? Maar op die vraag is geen antwoord. L i l i a , dupe, wordt
straks schier heldin. ‘En toch is het mooi... het leven, verschriklijk en mooi’, jubelt
ze als ze met den kleinen A l e x in Parijs terug is. ‘Ik lijd niet. .. waarom zou ik
lijden?’ zegt ze bij het vernemen van V i n c e n t 's huwelijk. En later vraagt ze,
waarom men eigenlijk zeggen zou dat V i n c e n t haar kwaad heeft gedaan? Hij heeft
haar verschrikkelijk laten lijden, maar dat is heel iets anders. ‘Lijden laat ontwaken
uit kinderlijk genot tot menschelijk geluk. Lijden geeft de openbaring tot diepere
levensvreugden. Lijden is geen ongeluk, geen kwaad.’ Enz. Ten slotte: ‘wat hem
betreft, nu ik het heb kunnen overwinnen, heeft hij mij meer gegeven dan genomen’
....
Dit alles is in zekeren trant wel zeer dierbaar, maar voor wie zonder vaste
overtuiging dit alles leest, moet het buitengemeen verwarrend werken.
H.S.
L o u i s C o u p e r u s . Aan den weg der vreugde. Amsterdam. L.J. Ve e n .
Wanneer men de lijst der‘werken van L o u i s C o u p e r u s ’, voor in dit laatste boek
afgedrukt, doorziet en dan de plaats van dit jongste werk in die reeks wil bepalen,
dan kan men kwalijk zeggen dat des schrijvers talent zich ‘langs lijnen van
geleidelijkheid’ ontwikkelt. Want in deze rij maakt ‘Aan den weg der vreugde’ een
vrij poover figuur, en men mag zeker nu reeds voorspellen dat het niet zal gaan
behooren tot die werken van dezen auteur, waarvan de naam zelfs, laat staan de
heugenis, velen bijblijven zal. Dit werk toch is heel vlak en oppervlakkig, mist breedte
en diepte en is wel zoo goed als geheel aan alle psychologie gespeend. 't Is zoo'n
allereenvoudigst geschiedenisje, dat van dien heel knappen Italiaan, die niet langer
officier van gezondheid zijn wil omdat hij ‘den weg der vreugde’ gaan wil en die nu
- op zoek van een vrouw voor een voorbijgaande amourette - het jonge Hollandsche
weeuwtje ontmoet, dat zich den tweeden dag der kennismaking reeds in zijn armen
werpt, omdat .... zij van hem houdt? - neen, omdat hij zoo mooi is.
Van hem hooren wij weinig meer dan hierboven even werd aangeduid; van haar
vernemen we dat ze getrouwd is geweest met een veel ouderen, ziekelijken man en
nu met een zekeren niet nader aangeduiden H u g o uit Holland een briefwisseling
onderhoudt, zonder dat deze H u g o voor haar iets meer schijnt te zijn dan een koele,
deftige minnaar-uit-de-verte, die literair fraaie epistels zendt.
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De Italiaan is niet koel, niet deftig, niet literair; hij neemt wat hij krijgen kan en
bekommert zich niet om de rest. Klaagt E m i l i e dat ze zoo heelemaal eikaars ‘zielen’
niet kennen, dan schijnt hem dat gemis volstrekt niet te hinderen. Wat ging hem haar
ziel aan? Zijn liefhebberij is (behalve de amourette met ‘Milia’): het temmen van
hagedisjes door fluit-spel. En wanneer M i l i a , boos of eigenlijk jaloersch op een
van die beestjes, het doodtrapt, dan wordt dat (zoowaar!) de aanleiding tot den breuk
tusschen de ‘gelieven’; de mooie A l d o gaat weg om niet weer te keeren en E m i l i e
sterft in het kleine dorpje, waar zij achterbleef.
Ziedaar. Dit is alles. En het is niet veel. Het is vooral niet belangwekkend, omdat
die twee menschen niet belangwekkend zijn, althans dat door den schrijver niet zijn
gemaakt: hij is de mooie man ‘à bonnes fortunes’, voor wien dit heele zaakje een
aardige episode was in zijn leven van ‘vreugde’; zij .... heeft wel naar zijn ‘ziel’
gezocht en had hem ook wel haar ‘ziel’ willen openbaren - waarschijnlijk - als dat
begeerd werd (wat het geval niet was!), - maar haar ‘ziel’ was toch ook maar die van
'n vrouwtje, dat zich zoo maar van den eenen dag op den anderen geeft aan een
wildvreemden, erg mooien meneer .... En dus laat de heele geschiedenis ons nogal
koud, omdat het zoo heelemaal niet interessant is te lezen, wat er van twee zulke
‘kleine zielen’ terechtkomt.
C o u p e r u s kent natuurlijk zijn emplooi als schrijver en kent de omgeving, waarin
hij de geschiedenis plaatst. Zijn boek is dus goed geschreven als het werk van een
technisch-knap man, die zijn vak verstaat; zelfs wekt E m i l i e 's dood daar zoo heel
alleen in dat kleine Italiaansche berg-dorpje wel even eenige ontroering bij den
licht-ontvankelijken lezer. Maar dit kan niet de groote leegte in dit boek goedmaken.
H.S.
C o r n é l i e N o o r d w a l . De nieuwe mevrouw G a r v l i e t . Twee deelen.
Utrecht, A.W. B r u n a e n Z o o n .
In vorige jaargangen reeds is meer dan eens over werk van deze schrijfster door ons
gesproken: al deed ze wel wat druk en al scheen ze niet altijd op de hoogte van de
toestanden, die zij beschreef, zij had toch een vlotten trant van de dingen te vertellen
en ze kon vooral de kleinere luyden, die ze ten tooneele voerde, wat aardig en heel
raak typeeren. Daarbij een vlugge dialoog.... in totaal dus lang geen kwade balans.
En we zijn dus zeker wel zonder eenig ongunstig vooroordeel dit nieuwe boek van
haar
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gaan lezen, Maar.... nu ja, laat het ons maar eerlijk bekennen, we zijn er in blijven
steken, nog lang voordat we halverwege waren. Op blz. 128 van het eerste deel is
de kost ons te machtig geworden.
Er loopen wel eens geruchten van recensenten, die een boek aankondigen zonder
het te hebben gelezen; hier en daar worden de bladzijden eens ingezien; het
‘verhaaltje’ valt wel zoo wat te gissen uit hetgeen de haastige recensent al bladerend
oppikt; des schrijvers trant is hem allicht uit vroegere werken welbekend en dus is
het niet noodig geduldig bladzij voor bladzij door te werken, voordat het eind-oordeel
wordt opgemaakt. Tot nog toe hebben wij braaf en ouderwetsch anders gehandeld
en geen boek ter ‘Leestafel’ besproken, dat we ook niet wezenlijk van begin tot eind
kenden. En krachtens dien regel moesten we over ‘de nieuwe mevrouw G a r v l i e t ’
zwijgen. Maar het is welbeschouwd toch ook een oordeel - zij het juist geen gunstig,
- die bekentenis dat de lezing niet voltooid is.
Wat ons dan wel belet heeft de schrijfster verder te volgen? Het is haar
‘moppigheid.’ Er is geen beter woord dan dit om die jacht naar grappigheid te
kenschetsen, om weer te geven dat hinderlijk-grove, dat dik-erop-gelegde, die
‘chromo-literatuur,’ waarover - o, daaraan twijfelen we niet; zoo zijn er! - velen
onzer landgenooten zullen proesten, elkaar vertellend dat je vooral dat laatste boek
van C o r n é l i e N o o r d w a l lezen moet: éénig, meneer! eenig leuk! Maar enfin,
we twisten niet over smaak, doch zeggen alleen dat deze moppigheid niet is van onze
gading. De overdaad en overmaat van schrille kleuren, waarmee deze schrijfster
werkt, dat onmogelijke van de door haar geteekende menschen, die zucht om den
lezer al maar door te kittelen tot een genoeglijke stemming van pret, omdat hij van
zooveel kostelijke malligheid getuige mag zijn, die jacht naar lach-succes; dat alles
is zoo vermoeiend en.... vervelend, dat.... Maar ik zei u reeds dat we niet verder dan
tot blz. 128 van Deel I waren gekomen.
H.S.
L o u i s e B.B. Njootje en Nonnie. Utrecht. A.W. B r u n a en Z o o n .
Een lief verhaal, deze geschiedenis van het half-idioot Europeesche kindje, dat
eigenlijk alleen tot eenig leven ontwaakt als het 't kleine kampong-meisje N o n n i e
tot speelgenoot heeft, N o n n i e , die eerst van het erf wordt weggejaagd, dan geduld,
later in huis genomen en eindelijk - als N j o o t j e gestorven is - door de bedroefde
moeder zal worden opgevoed als haar eigen kind.
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Dit is, zooals gezegd, een lief, intiem geschiedenisje, waarin de kinderen meer op
den voorgrond treden dan de groote menschen. En de schrijfster heeft dit geval wel
zuiver bezien en goed meegedeeld ook. Men mocht den vorm hier en daar wat meer
verzorgd wenschen; doch ook zooals het ons gegeven wordt, is dit eenvoudig verhaal
zeer aantrekkelijk; het lag klaarblijkelijk geheel binnen de lijnen van het talent dat
L o u i s e B.B. bezit en zij heeft zonder pretensie ons doen meeleven met de arme
M a r i e , moeder van het stumperig N j o o t j e , en vooral met de aardige N o n n i e ,
zoo echt in haar schuwheid en in haar, trots alle verzet, aanhoudend zoeken van den
kleinen makker, dien zij zoo goed weet te ontwikkelen. Een kinder-romannetje en
een sympathiek boek.
H.S.
F r e d e r i k v a n E e d e n . Studies. Vijfde Reeks. Amsterdam. W.
Ve r s l u y s 1908.
Pijnlijk èn potsierlijk is dit testament door v a n E e d e n aan het land zijner
martelaarschappen nagelaten bij zijn heengaan naar Amerika. Want, zegt hij in zijn
Voorrede (VIII) ‘ge zult mij werkelijk een dienst doen door mij uit uw
litteratuur-geschiedenissen te schrappen. Gaarne zal ik bij een andere natie worden
ingedeeld.’
Hoor hier den nederigen, ootmoedigen martelaar biechten: ‘ik heb mijn ideaal van
oneerzuchtigheid en nederigheid willen uitleven, in ons land, in onzen tijd, ondanks
het gewichtige werk wat ik vóór mij had, en de ruwe, grove omgeving. En hoewel
ik niet geloof dat één boek met eerlijker motieven uit natuurlijker drang, en met
zuiverder gevoel geschreven werd dan Johannes Viator, is het onmiddellijk op de
ruwste en vlegelachtigste wijze beschimpt als huichelarij, frase en ijdelheid. Van dat
tijdstip dateert de infame campagne tegen mij... van dat tijdstip ben ik, zeker niet de
meest ijdele en zeker wèl de minst heerschzuchtige van mijn schrijvende tijdgenooten,
gesard, getergd en in het teerste gewond, door personen tegenover wie ik mezelven
tot de uiterste ridderlijkheid en edelmoedigheid had verplicht’ (III). Is het wonder
dat hij dit land, waarin ‘geen enkel letterkundige heeft durven zeggen dat het tweede
of derde deel van de Kleine Johannes beter of even goed was als het eerste’, terwijl
‘van de honderde (sic!) besprekingen in het buitenland, er niet één geweest is, ook
niet één, die het boek voor 't eerst als één geheel beschouwend, zulk een inferioriteit
der laatste deelen heeft opgemerkt’ (V), zijn zegenrijke tegenwoordigheid onwaardig
keurt, en hij, uitgaande uit dit
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land, met apostolisch gebaar het stof van zijn voeten afschudt?
Ongetwijfeld is dit potsierlijk. Toch ook pijnlijk. Want deze twaalf studies - over
Werkstaking, Walden, Poëzie, Drama, Muziek, Mathesis, Sociologie, Communisme
enz. - getuigen weer van een rijken geest, van een prachtig instrument, doch dat
onklaar is geworden. Wat voelt hij fijn; wat weet, wat wil hij veel; wat 'n offers heeft
hij zich getroost voor zijn doel - en wat 'n chaos heeft hij in eigen en andrer ziel
aangericht! Verklaarbaar echter als men hem van zijn ‘eigen geestelijk zwerversleven’
hoort biechten: ‘Noch in de geneeskundige en natuurwetenschappen, noch in de
belletrie, noch in de wijsbegeerte, noch in de sociologie, noch in het bedrijfsleven
heb ik de autoriteit van een vakman bestreefd of verworven’ (bl. 75). Want deze
gewaande deugd is zijn ongeluk geworden. Hij is slachtoffer geworden van de door
de 19e eeuw zoo geprezen onwaarheid dat het zoeken naar waarheid beter en vromer
is dan het vinden der waarheid. Had hij zich weten te beperken, hij was een onzer
goede dichters geworden. Doch de door hem geprezen 19e eeuwsche ziekte der
Universaliteit - een luxe slechts vergund aan geniën, wat van E e d e n volgens eigen
getuigenis niet is - zat hem te diep onder de leden en vandaar dat onrustige geredeneer
en geprobeer om tot een nieuwen Kosmos te komen. En zonder rust bereikt men
niets; en het is allerpijnlijkst dit een zeldzaam-onrustig zoeker telkens zelf te hooren
zeggen. Dit maakt de lectuur dezer anders suggestieve artikelen pijnlijk. Telkens
moet men wel v a n E e d e n 's maatstaf leggen aan zijn eigen werk en zijn tekort dan
constateeren. B.v. hoe juist geeft hij deze kritiek op Wa g n e r 's opera's: ‘de muziek,
de hemelsche kunst, doet het aardsche werk dat alleen aan het gesproken woord
toekomt. De muziek redeneert, betoogt, verhandelt, - vernedert zich tot werkzaamheid
waarvoor ze tehoog staat en waarvoor ze ook totaal ongeschikt is. Het onvermijdelijke
effect is bespottelijkheid’ (bl. 122). Welnu substitueer hier voor ‘muziek’, poëzie en
voor ‘het gesproken woord’ sociologie, wetenschap, ethiek en alle andere terreinen
van den menschelijken geest of werkzaamheid die v a n E e d e n wilde hervormen
- en ge hebt de juiste waardeering van v a n E e d e n 's mislukkingen. En ge vindt
het een nog meer pijnlijk dan potsierlijk gezicht 'n eens zoo veelbelovend talent te
zien derailleeren; en dit dáár het ergste waar het den martelaar gaat spelen.
G.F.H.
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Uit kleinen kring voor honderd jaar
Door Ignatia Lubeley.
Op een kouden Decemberdag van 't jaar 1807 - in de Willemstad - verwachtte juffrouw
A d r i a n a t e n O e v e r theebezoek.
Om kwart vóór vijf kwam de meid binnen om alles klaar te zetten. Het was donker
in de kamer. Alleen de hooge ramen waren nog flauw zichtbaar en het schijnsel van
het turfvuur wees haar aan, waar de schoorsteen was.
‘Het wordt iederen dag vroeger donker,’ merkte zij langzaam op, wetende, dat
haar meesteres bij het venster zat te schemeren.
‘Ja,’ antwoordde de kalme stem uit den donkeren hoek, ‘dat is ieder jaar zoo,
K a a t j e . En vandaag is het heelemaal niet licht geweest. We konden nog wel meer
vorst krijgen na dien mist.’
‘Dat zegt de juffrouw wel.’
‘En ze is nog dik. Daar kwam iemand voorbij met een lantaren, maar je zag er
bijna niets van. Het was net als de maan, als die een kring heeft.’
De meid had een paar kaarsen opgestoken.
‘Die het niet noodig heeft zal wel niet uitgaan,’ merkte zij op, naar de vensters
gaande om de luiken te sluiten.
Juffrouw t e n O e v e r bukte zich om haar stoof bij
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het hengsel te nemen en trad op de tafel toe, haar oogen knippend in het kaarslicht,
dat haar breed blozend gezicht bescheen. Zij droeg een groote gepijpte batisten muts
en een batisten halsdoek over haar blauw damasten ‘jak’. Dit was wel geen mode
meer, maar aan ‘Fransche fratsen’ deed zij niet.
‘En dan kun je wel dadelijk het theewater en de koekjes binnengeven,’ zeide zij,
‘maar de stoof niet eerder, voordat mevrouw er is. Juffrouw S a n t j e zal wel wat
later komen.’
‘Jawel, juffrouw’ en K a a t j e verdween.
Klokke vijf zat haar meesteres klaar, het theewater ruischend naast haar, het
theeblad voor zich - om vijf minuten over vijf was nog niemand gekomen.
‘Als M i e t j e in vredesnaam maar weer niet te laat is,’ dacht zy geërgerd, ‘'t
mankeert er nog maar aan, dat ze tegelijk met S a n t j e binnenkomt.’
Maar het gelui van de trekbel aan de voordeur en iets later de stem van mevrouw
t e n O e v e r , druk pratend in de gang tegen K a a t j e , stelde haar gerust en met een
allerbeminnelijksten glimlach ontving zij haar nicht.
‘We l M i e t j e , mensch, heb je het niet koud? Wat is het guur vandaag. Je wilt
zeker wel aan den kant van den haard zitten?’ en toen mevrouw t e n O e v e r zat en
nog even haar krullen schikte, die aan weerszijden van haar gezicht, op haar schouders
neervielen, ‘K a a t j e zal je zoo dadelijk een stoof brengen. Heeft F r a n s je
gebracht?’
‘Ja, 't ging voetje voor voetje in dien mist. Verwacht je nog meer bezoek?’
‘S a n t j e B o s h u y s e n zal zoo straks wel komen. Ik vroeg haar gisteren of zij
vanavond eens aankwam. Ik wist dat zij alleen zou zijn, omdat haar vader
kerkeraadsvergadering heeft.’ Juffrouw t e n O e v e r schonk haar thee op. ‘Maar
ze zal niet zoo vroeg verschijnen; ik zeide haar, dat ik haar zoo tegen zes uur
verwachtte; ik vond het gezelliger eerst wat onder mekaar.’
‘Het is anders wel een lief meisje.’
‘O, ja, heel lief; zoo degelijk en zoo handig, heelemaal
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geen fransche mamsel,’ en met iets deftigs in de stem: ‘Zij zal het Hollandsche
karakter niet prijsgeven. Ds. L e e u w e was gisteren avond hier; hij zeide dat. Hij
zeide, dat wij onder al die ellende van de Franschen den moed niet behoefden te
verliezen, als wij maar zorgden echt Hollandsch te blijven. Dan zouden wij er wel
eens weer boven op komen. Met P h i l i p s zaten wij er wel heelemaal onder, en de
Spanjaarden hebben we ook wel weggekregen. En 't was toen misschien nog veel
erger.’
‘Zeker, zeker,’ knikte mevrouw t e n O e v e r , die niet alles gevolgd had
(A d r i a n a kon wel meer zoo druk praten). ‘Ik zeg ook altijd dat het wel gaan zal,
en dat de Franschen het zoo kwaad niet meenen.’
‘Zoo kwaad niet meenen!’ er flitste iets in juffrouw A d r i a n a 's oogen ‘Hoe kunt
je dat zeggen, M i e t j e ! En Vlissingen dan dat ze ingepalmd hebben, alsof het hun
toekwam! 't Moet er vreeselijk zijn. De buitens in de buurt worden geslecht, omdat
de vesting vergroot moet worden; de menschen willen er ook niet blijven; ze gaan
naar Middelburg. En dan het continentaalstelsel en de belasting. Van onze handel is
bijna niets meer over.’
‘Neen, neen, ik begreep je al niet! de toestand moet heel akelig zijn in Amsterdam.
Mijn broer schreef me verleden nog, dat zoo veel zaken teniet gingen,’ er kwam iets
verlegens in haar oogen, en een afgeteekende kleur op haar wangen, maar A d r i a n a
merkte de gejaagdheid in haar stem niet op, ongeduldig als zij was, om zelf weer aan
het woord te komen.
‘Ja, de handel is altijd onzeker,’ brak zij koel af. ‘Je weet, dat ik het altijd dom
van je heb gevonden, dat je K a r e l overgehaald hebt daarin zijn geld te steken. Ik
zeg niets van de zaken van je broer in Amsterdam, maar het geld was al goed belegd
in landerijen; en deze zijn toch maar het secuurste. Je trekt er misschien niet altijd
zulke sommen van, maar 't gaat niet verloren. En koren moet er altijd wezen, of gras
voor de beesten.
‘En je ziet het voor je, je bezit het, en je voelt ervoor. Net als Ds. L e e u w e gisteren
zeide: voor menschen die
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gevestigd zijn in een plaats, er hun grond en belangen hebben, en een huisgezin
moeten onderhouden, ben ik niet bang, dat zij geen Nederlanders zullen blijven; die
willen natuurlijk hun land en hun stad naar eigen wetten regeeren. Maar de jongelui,
die zoo niets te doen hebben, en graag wat nieuws zien, daarvoor ben ik bevreesd,
zeide hij, dat zij Fransch zullen worden. En zie je, M i e t j e , toen dacht ik dadelijk:
Hij heeft F r a n s op het oog.’
‘Frans!’
‘Ja, F r a n s . Hij heeft het niet gezegd, maar ik heb het gedacht. F r a n s is een
beste jongen, daar zeg ik niets van, maar hij heeft geen positie, en hij is niet getrouwd.’
‘Hij is nog jong, en hij werkt toch op het stadhuis.’
Ja, maar niet veel. Hij heeft geen ernst genoeg. Ik heb er lang over gedacht, maar
heusch ik vond, dat het nu tijd werd, dat ik er eens met jou over sprak’ - en
vertrouwlijk liet juffrouw A d r i a n a haar breiwerk rusten. ‘Ik heb vandaag gehoord
dat er een plaats in het polderbestuur open zou komen, en die moest F r a n s trachten
te krijgen.’
‘Maar veel ouderen gaan voor! Als hij nog land had...’
‘Juist, als hij land had. Dat weet ik ook. Daarover wilde ik je juist spreken. Je
weet, dat D a n i ë l mij alles gelaten heeft, maar hij hield veel van F r a n s , evenals
ik, en wij konden niet vergeten dat hij de stamhouder is, daarom was D a n i ë l er
ook zeer op gesteld, dat hij eens trouwen zou: ‘Hij is nu nog te jong’ - zeide hij dan
- ‘maar over een jaar of vijf’ (dat is zoowat nu). Maar hij begreep ook heel goed, dat
er in deze ellendige tijden niet veel vooruitzichten waren voor een jong mensch,
vooral niet voor een, die Oranjesgezind wilde zijn.’
Even maakte mevrouw t e n O e v e r een verwonderde beweging met haar hoofd:
Zij had nooit gezien, dat de oranjesgezindheid F r a n s in den weg zat.
‘En die in een kleine stad als hier wilde blijven,’ vervolgde A d r i a n a ongestoord.
‘Dat alles begreep hij heel goed, en daarom vond hij het onze plicht daarin tegemoet
te komen, als F r a n s wilde trouwen. En toen, M i e t j e ,’ de stem daalde plechtig,
‘hebben we dit afgesproken: A1s
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F r a n s trouwen zou met een degelijk, echt Hollandsch meisje hier uit de stad, dan
zou ik hem al éen deel van D a n i ë l geven, een stuk grond uit den polder, dat een
twee duizend jaarlijks op kan brengen, soms wat meer ook.’
Mevrouw t e n O e v e r werd rood van verrassing, haar weinig zeggende lichte
oogen werden vochtig van dankbaarheid: ‘Wat zijn julie toch goed!’ riep zij uit.
‘F r a n s zou immers toch eens van ons erven’ zeide juffrouw A d r i a n a
grootmoedig, haar breiwerk opnemend alsof zij een onverschillig gesprek voerde
‘en heusch, onze grootste wensch was, dat hij trouwen zou, en nu, dacht ik: ‘als hij
eens wat gauw tot een keus kon komen, dan zou ik hem dat gedeelte uit den polder
geven, en wij zouden ons best doen hem in het bestuur te krijgen. Hij zou dan dadelijk
een man zijn met een gevestigde positie.’
‘Het zou heerlijk zijn! Ik zou meer dan gelukkig zijn! Verleden heeft hij me gezegd,
dat hij R i e n t j e d e Vo s nogal mocht.’
Juffrouw A d r i a n a staarde nadenkend in de kaarsvlam, toen bewoog de groote
batisten muts zich ontkennend: ‘Nou! R i e n t j e ? Hij kon beter kiezen. Zij is nog
piepjong en nogal zoo'n nuf. En dan uit zoo'n groot gezin en niets geen geld. En dan
zou ik het nooit erg vertrouwen. Ik geloof niet, dat ze erg aan onzen kant staan. Haar
vader had destijds veel op met dien schoolmeester, en men zei, dat hij dezelfde ideeën
had.’
Mevrouw t e n O e v e r bewoog zich onrustig op haar stoel. Bij het onderwerp
van den patriotischen schoolmeester, die door een opstootje uit de stad was verjaagd,
voelde zij zich altijd op glad ijs. Haar man was nooit zoo beslist opgetreden als
A d r i a n a en haar broeder; hij had zich eigenlijk nooit heel duidelijk uitgesproken,
om geen oneenigheid in de familie te brengen, maar zij had wel geweten, dat hij de
ideeën van den schoolmeester grootendeels deelde, en zij, als vreemdelinge, als
Amsterdamsche, had altijd met eenige minachting neergezien op den heftigen strijd
in het provinciestadje, op dien storm in een glas water.
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‘Het is al zoo lang geleden,’ zeide zij vergoelijkend, ‘net twintig jaar; d e Vo s was
toen nog jong, en nu een getrouwd man met een volwassen dochter.’
‘Jawel, maar je weet toch niet in hoever het nog doorwerkt. Ik geloof ook niet, dat
D a n i ë l er erg op gesteld zou zijn geweest. Hij had het niet erg op de d e Vo s s e n
begrepen. Ik bedoelde ook meer een ander meisje, zoo iemand als S o p h i e
L e e u w e ,’ (zij wist heel goed, dat deze te oud was) of als... ja, laat eens zien...’
De bel aan de voordeur, die bescheiden en toch zeker luidde, stoorde haar, en zij
glimlachte:
‘Of als S a n t j e B o s h u y s e n , b.v. een degelijk meisje, van oude familie, een eenig
kind, en nogal veel geld... Ik mag haar heusch heel graag,’ met gedempte stem, omdat
voetstappen de kamer naderden.
Een diepe stilte viel in, toen de deur geopend werd.
‘Goeden avond, juffrouw,’ klonk helder S a n t j e s stem, ‘goeden avond, mevrouw.’
Zij droeg ook een gepijpte muts, maar een kleine, en haar blauwe japon met lange
nauwe mouwen, had een kort lijfje met een centuur onder de armen, waardoor haar
figuur iets vierkants had. Daar lag een kalme zekerheid in ieder van haar bewegingen,
en toen zij met haar breikous aan de tafel had plaats genomen, praatte zij met evenveel
gewicht over den inmaak, het rooken van de slacht, de dure tijden als haar gastvrouw.
Zij was even kalm, even verstandig als die ouderen, veel wijzer eigenlijk, dan
M i e t j e , die altijd een ‘kip zonder kop’ was geweest, zooals juffrouw A d r i a n a
zich soms had laten ontvallen. Nu was deze stil voor haar doen, telkens van haar
borduurwerk opziende naar het jonge blozende gezicht naast haar. Zij was in gepeins,
en zij kreeg een kleur van schrik, omdat zij een gevoel had, dat men haar gedachten
raadde, toen haar nicht haar opeens vroeg, onder het ineen zetten van de theekopjes,
‘F r a n s komt je toch zeker wat bijtijds halen? zooals ik gevraagd had. Dan kan hij
nog een boterhammetje mee eten. S a n t j e , wil je misschien even voor me bellen?
Dan kan K a a t j e komen klaar zetten.’
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F r a n s kwam om half negen, toen ‘het boterhammetje’ juist klaar stond, op het
servet, dat over de glimmend geboende tafel was gelegd. Met een glans van genoegen
zagen naar hem op die drie vrouwen, die hem daar in die stille kamer opwachtten
met haar handwerkjes. In S a n t j e s oogen tintelde iets vroolijkers; het was alsof zij
jonger was dan zooeven. Juffrouw A d r i a n a merkte het op: ‘Het zal niet aan haar
liggen,’ dacht zij.
‘Het is zeker nog heel koud,’ merkte zijn moeder op. Zij keek met trots naar hem:
hij was zoo lang in zijn blauw lakenschen rok en de stropdas met de vadermoorders
stond hem goed.
‘Ja, en de mist is nog zoo dik,’ antwoordde hij met zijn luidruchtige stem, ‘en ik
hoorde daarnet, dat er bijna een schip was verongelukt tegen den dijk. Ze hebben 't
nog in de haven gekregen. 't Moet er anders leelijk uitzien op het water. 't Is binnen
ook beter,’ en tevreden zag hij even rond in de kamer met de rustige wijze
familieportretten, naar het turfvuur in den open haard, en toen naar de gedekte tafel,
waar de kaarsen de borden en de schaaltjes beschenen.
‘Het is maar een aangekleede boterham die je krijgt,’ zeide juffrouw A d r i a n a ,
‘vroeger had ik het anders gedaan, maar de tijden zijn duur, en we moeten zuinig
zijn.’
‘Ja nicht, dat weten we.’
‘Neen, neen,’ wat driftig, ‘je behoeft dat niet zoo luchtig te zeggen - de tijden zijn
heel zwaar. En hier kunnen we nog van geluk spreken, omdat we die Franschen niet
over den vloer behoeven te hebben; maar we voelen het toch in onze beurs.’
‘Ze zeggen anders, dat de koning het goed bedoelt.’
Juffrouw A d r i a n a haalde de schouders op: ‘Zeker omdat hij bij het springen
van dat schip in Leiden er heen is gegaan, en aan de menschen gezegd heeft: ‘Ik ben
uw ‘konijn.’ Daar komen ze altijd mee aandragen. Maar we hebben hem niet noodig;
wat doet hij hier.’
‘Men heeft het hem gevraagd.’
‘Gevraagd! gevraagd! Gedwongen zijn we, jongetje,
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gedwongen, en laten ze dat maar liever erkennen, en ons niet laten misleiden door
al die mooie praatjes van een vrij koninkrijk.’
‘Eén ding valt me mee,’ kwam S a n t j e bedarend tusschenbeideu, ‘de Roomschen
winnen er niets bijzonders bij, dat koning L o d e w i j k hier gekomen is; hij houdt
werkelijk de Hervormde kerk de hand boven het hoofd.’
Mevrouw t e n O e v e r , die verdiept was geweest in het beleggen van haar
boterham met gerookte tong, ving iets op over de kerk.
‘Heeft dominé gisteren nog iets gezegd over de gezangen?’ vroeg zij. ‘Maken ze
er nog zoo'n drukte over in Friesland ?’
‘Ja, in verscheidene plaatsen zijn ze er nog tegen, maar Ds. L e e u w e zeide ook:
het zou wel bedaren, als men de menschen maar niet dwong. Ze zouden ze wel leeren
kennen, en dan vanzelf aannemen, want daar zijn er werkelijk stichtelijke ouder - en
zoo voor alle gelegenheden. Ik weet niet of je het opgemerkt hebt, maar achterin
staan de titels - onder bijzondere afdeelingen. Men kan dan precies zoeken, wat men
hebben wil.’
Juffrouw A d r i a n a rees op, om haar bundel Evangelische gezaugen uit de kast
te halen. Haar nicht en S a n t j e kenden den praktischen index al, maar F r a n s nam
het boekje aan en zag den inhoud door. Toen zocht hij iets op. En opeens met een
lachje zich overbuigend naar S a n t j e , die naast hem zat, wees hij haar eerst den
titel van een gezang aan, en toen een regel.
‘Zoo wil ik mij zachtmoedig wreken, Zijn lof elk doen verstaan.
‘En sluiten 't oog voor zijn gebreken,’ las zij.
‘Dat zal nicht zeker graag zingen,’ zeide hij zacht.
‘Wat zeg je daar van me?’ vroeg juffrouw A d r i a n a , met een glimlach op haar
rond gezicht.
‘Dat gezang 71 zeker in uw smaak zal vallen,’ zeide hij vroolijk.
‘Gezang 71? Waarom? Waar gaat het over?’
‘Het heet: liefde tot vijanden, nicht.’
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De lach verdween van juffrouw A d r i a n a 's gezicht. Zij fronste de wenkbrauwen.
‘Ik houd er niet van, dat je spot, jongen,’ zeide zij toen waardig.
Leunend op den arm van haar zoon, die een lantaren droeg, keerde mevrouw t e n
O e v e r tegen tien uur naar huis terug. De mist hing nog vochtig en zwaar neer, en
men moest voetje voor voetje gaan in de donkere Voorstraat.
‘Nicht A d r i a n a heeft het druk over jou gehad,’ begon zij vertrouwlijk.
‘Over mij! Wat wilde ze dan?’
‘Ze zag je gaarne getrouwd, evenals ik, en ze zeide, dat neef D a n i ë l het ook
altijd zoo gaarne gezien had, dat hij er ook bijzonder op gesteld was.’
‘Die ook al! En moet hij nog regeeren na zijn dood!’ En opeens lachend: ‘Daarom
was S a n t j e er zeker weer vanavond!’
‘Nicht A d r i a n a is wel zeer op haar gesteld, en dat begrijp ik heel goed: het is
een lief meisje en zoo wel opgevoed. En daarbij van oude familie en rijk.’
‘En ik een lief jong mensch en zoo wel opgevoed, en van oude familie. Maar de
rest durf ik niet zeggen,’ en zijn lach weerklonk luid tusschen de huizen, die
onbezorgde lach, waarin altijd iets lichtzinnigs was.
Zijn moeder gaf hem een ongeduldig rukje aan den arm: ‘Stil toch. Het is heelemaal
niet om te lachen. Maar je hebt niets geen ernst, en je bent toch al vier en twintig. Ik
waarschuw je; het gaat niet zoo gemakkelijk in het leven en je kon wel eens berouw
krijgen over je onverschilligheid.’
‘Omdat ik lach om nicht A d r i a n a 's huwelijksplannen.’
‘Neen, omdat het wel eens kon gebeuren, dat je bemerkte, dat het te laat was.’
‘Te laat!’
‘Ja, of denk je dat de meisjes op jou zullen blijven wachten?’ Zij sprak op
gedempten toon, omdat de stemmen zoo duidelijk klonken in de stilte: ‘Iemand als
Santje
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blijft niet ongetrouwd en je bent niet de eenige in de stad. Ook zou zij wel eens
genoeg van je kunnen krijgen, als je altijd zoo jongensachtig blijft doen. Het kan
heusch wel eens te laat zijn.’
Zij zag niet het zelfbewuste lachje op zijn mooi gezicht.
‘Och kom, moeder, dat zullen wij nog wel eens zien.’
Hij hield de lantaren op bij een stoep, toen zij halverwege de Landpoortstraat
waren: ‘We zijn er; ik was bijna voorbij geloopen.’
Op 't zelfde oogenblik werd de voordeur geopend.
‘Ik hoorde u daarnet aankomen met den jongen heer,’ zeide de meid en toen ze in
de schaars verlichte vestibule stonden: ‘Jongeheer d e Vo s is hier geweest voor
den jongeheer. Hij kwam zeggen, dat de boot, die tegen den dijk was geslagen, in
de haven is gesleept, en dat het de beurtschipper is van Vlissingen naar Rotterdam,
en dat de menschen in “de Prins” zijn ondergebracht.’
‘Uit Vlissingen,’ herhaalde F r a n s met belangstelling. ‘Zouden er kennissen bij
zijn, moeder?’
‘Welneen, jongen, als het toch neef K a r e l was, dan zou hij toch hier komen, of
een van zijn kinderen.’
‘Maar misschien wel menschen, die ik er ontmoet heb, toen ik bij neef K a r e l
logeerde. Ik ga toch eens kijken.’
‘Nu nog? Maar 't is zoo laat. Die menschen zijn natuurlijk naar bed.’
‘Als “de Prins” gesloten is, kom ik direct terug. En anders hoor ik misschien wat
naders,’ en hij was de deur al uit.
Mevrouw t e n O e v e r zuchtte, en ging de trap op. Zij zou maar dadelijk naar
bed gaan. Het was zoo ongezellig stil en leeg in het groote huis. Het viel haar altijd
weer op, als zij thuiskwam. Vijf maanden geleden was haar jongste dochter getrouwd,
hierin het voorbeeld volgend van haar twee oudere zusters, en had haar alleen
achtergelaten met F r a n s . Hij was hartelijk en vroolijk in huis, maar het was geen
meisje en je kon hem niet altijd vasthouden. Zij wist het, dat hij eigenlijk weinig
uitvoerde, maar daar was ook niet veel te doen in de Willemstad en als er nog vooruit-
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zichten waren! Misschien als haar man was blijven leven, dat het anders zou zijn
gegaan, maar F r a n s was een jongen van elf jaar geweest, toen zijn vader stierf.
Niet lang na de belegering van de stad door de Franschen was het gebeurd. Sombere
herinneringen had zij aan die tijden. Eerst die angst en spanning gedurende het beleg,
toen telkens bommen neerploften op de stad en er ieder oogenblik brand ontstond,
daarna als een verademing: de blijdschap over het ontzet en de trots tegenover geheel
Nederland, dat de Willemstad den vijand had weerstaan, en toen zijn ziekte terwijl
het huis vol werkvolk was, om het te herstellen en te herbouwen. Hij had het niet
weder in goeden staat gezien. Voor dien tijd was hij heengegaan, zonder in zijn ziekte
één enkel woord van vijandschap tegen de Franschen te hebben geuit. Zij wist wel
hoevele van hunne ideeën hij deelde, en dat het daarom ook was, dat hij zich eenige
jaren te voren niet meer beschikbaar had gesteld voor burgemeester, omdat hij
begreep, dat de schout hem niet meer welvoegelijk aan den Prins van Oranje voor
dat ambt kon voordragen.
Hij betreurde den oorlog, hij betreurde de bloedbaden in Parijs, maar nog vol
idealen over gelijkheid en broederschap, over algemeene menschenmin had hij stil
in het kleine stadje geleefd en zoo was hij ook heengegaan: een denker, een wijsgeer,
een idealist.
‘Een kijk-in-de-lucht,’ had juffrouw A d r i a n a gezegd, ‘want als hij een beetje
beter voor zich uit op aarde had gekeken, zou hij nooit zoo'n vrouw hebben genomen,
die niet verder ziet dan haar neus lang is, en die is erg kort.’
Juffrouw A d r i a n a stond den volgenden morgen in haar mangelkamer eenig
linnengoed uit te zoeken met een wollen doek om, want het was koud en er waren
bloemen op de glazen, toen F r a n s binnenstapte.
‘K a a t j e zeide, dat u hier was,’ zeide hij met beminnelijke vertrouwlijkheid, ‘ze
wilde u roepen, maar ik zei, dat ik u even goed kon vinden als zij.’
Juffrouw A d r i a n a 's gezicht straalde.
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‘Als jij den weg ook niet wist! Hadt je een boodschap voor me?’
‘Ja, ik wilde u wat vragen.’ Hij probeerde een onverschilligen toon aan te nemen,
maar er was toch iets bijzonders in zijn stem. ‘Moeder zei, dat ik er maar persoonlijk
met u over moest spreken.’
‘Het is zeker over R i e n t j e d e Vo s ,’ ging het door juffrouw A d r i a n a 's
hoofd, ‘als hij nu absoluut wil?...’
‘Misschien heeft u ook al gehoord, dat de boot uit Vlissingen op Rotterdam gisteren
met averij is binnengesleept,’ begon hij. ‘Toen moeder en ik gisteren avond
thuiskwamen, vertelde A n t j e het, en ze zei, dat E g b e r t d e Vo s om mij was
geweest. Hij dacht zeker, dat ik van de passagiers kende. Die waren allen in “den
Prins” ondergebracht.’
‘Ja, dat heeft K a a t j e me al verteld, die had het van den melkboer. Een paar
veekoopers waren het, en een Fransche mamzelle, zei ze.’
F r a n s knikte, spelend met zijn rond hoedje.
‘Het is een heel fatsoenlijk Fransch meisje... een schoonzuster van een officier uit
Vlissingen. Ik heb haar eens bij kennissen van neef K a r e l gezien, toen ik er logeerde,
en ik herkende haar dadelijk.’
Juffrouw A d r i a n a zeide niets, maar zij had het stapeltje handdoeken, dat zij in
de open linnenkast achter haar had willen bergen, weer neergelegd op de plaktafel
om beter te kunnen luisteren.
‘En zij herkende mij ook toen ik het haar zeide, en zij was heel blij iemand te zien,
want zij was er ellendig aan toe, zij was zeeziek geweest, vertelde ze, en haar kleeren
waren druipnat van het zeewater.’
‘Wat deed ze ook in de kou?’
‘Ze was op weg naar haar zuster in Rotterdam. Haar zwager is uit Vlissingen
overgeplaatst naar Frankrijk terug en nu zou zij bij een andere getrouwde zuster gaan
wonen. Ze heeft geen ouders meer.’
‘Ze heeft tenminste wel een tong! dat ze je dat alles al verteld heeft./rs
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‘Ze wilde me uitleggen, hoe het kwam, dat zij zoo alleen die reis moest doen. Ze
was toevertrouwd aan den schipper, maar nu dat ze aan land is gezet, is ze heel alleen.
De schipper is bij familie in de stad, en nu is zij moederziel alleen in “en Prins”, niet
prettig voor een meisje. Ze was dan ook erg ongelukkig,’.. (Hij zeide niet, dat het
ook was uit geldgebrek) ‘en vroeg, of ik haar niet helpen kon. Natuurlijk zei ik haar,
dat ik ervoor zorgen zou, dat zij een ander tehuis kreeg. Gisterenavond was er niets
meer aan te doen, maar vanmorgen vroeg ik aan moeder of zij bij ons mocht komen
logeeren...’
De oogen van juffrouw A d r i a n a werden geheel rond, haar mond opende zich.
‘Maar moeder wilde niet...’
‘Neen, natuurlijk niet. Wat weet je van dat mensch af? Een Hollandsch meisje zou
nooit die reis zoo mal doen, in zulk een slechten tijd, maar die Franschen denken dat
alles maar gaan moet. Ze moeten dan maar merken, dat ze zich vergist hebben.’
‘Moeder zei, dat het niet kon. Met de nieuwe meid was het lastig, en dan D e l i a
zou gauw komen met de kinderen, en moeder dacht ook, dat u boos zou zijn.’
Juffrouw A d r i a n a knikte vol instemming.
‘En toen heb ik gezegd,’ vervolgde F r a n s altijd even beminnelijk, ‘dat als u alles
wist, u er niets tegen zou hebben, en dat ik aan u zou gaan vragen, of u haar niet voor
een paar dagen wilde herbergen.’
‘ik?....
‘Neen, jongen,’ en heel kalm nam juffrouw A d r i a n a haar handdoeken weer op:
‘we gaan geen gekheden doen.’
Zij keerde zich naar de kast en keek de planken langs, om te zien bij welken stapel
zij het goed moest leggen.
F r a n s intusschen, leunend tegen den mangel, speelde nog steeds met zijn hoedje.
Hij dacht er aan hoe hij den vorigen avond in de drukke volle gelagkamer van ‘den
Prins’ den kastelein op hoogen toon gezegd had, mademoiselle D u r a n d de beste
logeerkamer te geven, en hoe hij hoffelijk van haar afscheid had genomen, haar
verzeke-
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rende, dat hij een passender verblijf voor haar zou vinden, en toen hij heenging,
gegroet door het geheele gezelschap, had hij gevoeld, dat het toch wel iets beteekende
t e n O e v e r te heeten, en de zoon te zijn van een voormaligen burgemeester van
de Willemstad.
Nicht A d r i a n a had de plaats voor haar handdoeken gevonden, en nam een
tweede stapeltje van de plaktafel: ‘Ik zou nu maar over iets anders denken,’ verbrak
zij de stilte.
‘Maar waarom, nicht, waarom wil u Mlle. D u r a n d niet logeeren? Moeder wil
het niet doen, omdat u boos zou worden, en misschien zou het ook wel lastig zijn
met D e l i a en de kinderen, hoewel het natuurlijk voor heel kort zou zijn, maar u
met al uw kamers....’
‘Waar ik niet de eerste de beste in stop.’
‘Maar ik ken Mlle. D u r a n d ! Ik weet wie ze is!’ Hij werd wanhopig onder de
onverzettelijke kalmte, waarmede hij werd aangehoord. ‘Maar nicht! het is niet omdat
u haar niet kent! maar omdat zij een Fransche is! en nu kan ik u wel zeggen, dat ik
nog minder ga geven om de kerk en al die dingen meer, want u en moeder zijn toch
kerksche menschen, toongeefsters op dat gebied, maar van Christelijke liefde en
vergeving van vijanden merkt men toch niets. Men kan net zoo goed niets zijn.’
‘Ik zou me wat matigen,’ zeide zij streng maar op haar breede gezicht was een
weifelende uitdrukking gekomen. Hij had een gevoelige snaar in haar aangeroerd.
Want als zij iets wenschte, dan was het wel, dat F r a n s een trouw en plichtmatig
lid van de kerk zijner vaderen mocht worden; zij meende het met haar geheele ziel.
Daarom trof haar zijn verwijt; en langzaam, in gedachten, keerde zij zich met haar
goed naar de kast. Toen bleef zij even steken, den rug naar hem toe.
‘Ik zou nu maar naar huis gaan,’ zeide zij kalm. ‘Ik moet er nogeens over denken.
Kom om een uur maar eens hooren.’
En zij bukte zich om het goed op de plank te leggen, en zag daardoor niet het
triomfantelijke lachje waarmede
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hij, de kamer uitging nadat hij met hoopvolle vriendelijke stem gezegd had: ‘Nu heel
graag, nicht.’
Zij gaf haar toestemming. Maar eerst had zij den Vlissingschen schipper bij zich
laten komen en had grondige informaties naar mademoiselle D u r a n d genomen.
Daar viel niets meer van haar te hooren dan haar alreede door F r a n s verteld was,
en daarop was zij naar haar binnenkast teruggekeerd en had er de lakens, de sloopen
en de handdoeken voor de logée uitgenomen, en had deze aan K a a t j e gegeven,
om ze uit te vuren.
Toen haar neef kwam, was de logeerkamer al bijna op orde.
‘Maar je moeder moet haar nu maar voor het eten nemen,’ zeide zij hem kortaf
‘dat is anders veel te veel drukte ineens voor K a a t j e . Ik verwacht haar zoo tegen
vier uur.’
Zij zat tegen dien tijd in haar gewone hoekje bij het raam, toen zij haar nicht met
F r a n s en een onbekend meisje zag aankomen, de straat over. Het was een ‘mager
ding,’ met een kleurige gebloemde shawl om en een luifelhoed op. Zij sprak heel
druk, en juffrouw A d r i a n a ving een paar Fransche klanken op, toen zij het raam
langs gingen. Haar gezicht werd nog strenger.
Mevrouw t e n O e v e r trad het eerst de kamer binnen.
‘Hier is de arme schipbreukeling,’ probeerde zij een grapje, ‘Mlle. R o s e
D u r a n d ,’ zich keerend naar deze. Ma C o u s i n e t e n O e v e r .
Voor deze had kunnen antwoorden, stond het meisje al vlak voor haar en goot een
stortvloed van dankbare woorden over haar deftig hoofd uit, een blos op het smalle
gezichtje, een glimlach om den vrij grooten mond.
‘Ik versta er toch niets van,’ stuitte juffrouw A d r i a n a haar in haar vaart:
‘M i e t j e , zeg haar, dat als zij langzaam spreekt, ik haar misschien wel zal begrijpen,
maar Fransch zal zij van mij niet hooren; dan moet ze maar Hollandsch leeren
verstaan.’
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‘O! dàt kàt ik,’ klonk het gemaakt, ‘een beetje. J'ai demeuré une année à Vlissingue.’
‘Zij heeft een jaar in Vlissingen gewoond,’ vertaalde F r a n s .
‘Ja, dat verstond ik. Willen jullie niet gaan zitten?’
Men zeeg neer. Te midden van een groote stilte kwam K a a t j e mevrouw t e n
O e v e r een warme stoof brengen. Zij keek schuin naar de vreemde gast, ‘die de
juffrouw, veel te goed, uit Christenplicht wilde herbergen’, en toen met een blik naar
de stoof: ‘Moet de mamzel er ook een hebben?’
‘Neen, nog niet. Haar koffer zal wel dadelijk komen en dan kan ze uitpakken. De
schipper zou hem om ruim vier uur brengen, heb ik met hem afgesproken.’
Hij kwam gelukkig gauw, duwend een kruiwagen, waarop een vrij kleine koffer,
met een bolle deksel. Juffrouw A d r i a n a gluurde er naar toen het langs kwam, ‘daar
zou ook niet veel zaaks inzitten,’ en zij snufte even, ‘maar al die Franschen waren
zoo kaal, dan konden de Hollanders ze kleeden.’ Ze fronste driftig de wenkbrauwen.
‘Zal ik K a a t j e helpen de koffer naar boven te brengen?’ vroeg F r a n s
bereidwillig.
‘Neen, blijf maar zitten. De schipper zou het anders wel doen, maar ik heb K a a t j e
gezegd, dat zij een linnengoedbakje beneden moest zetten; dan behoefde juffrouw
D u r a n d niet alles uit te pakken; alleen het noodige voor een paar dagen kan dan
naar boven. Leg haar dat eens uit, M i e t j e .’
M i e t j e deed het gedwee, in wat verwrongen Fransch. Het was ook al zoo lang
geleden, dat zij het in Amsterdam geleerd had.
Mademoiselle D u r a n d knikte, en toen K a a t j e , het hoofd om de deur,
aangekondigd had, alsdat de schipper er was, rees zij direkt op.
‘K a a t j e zal u den weg wel wijzen,’ zeide juffrouw A d r i a n a nog toen zij de
kamer verliet.
K a a t j e had ook dringende orders gekregen nauwlettend toe te zien, wat de koffer
bevatte, en wat naar
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boven werd gebracht, alsof zij dit niet uit haar eigen zou doen.
Toen het gestommel en gepraat in de gang had opgehouden, en men het tweetal
naar boven had hooren gaan, keerde juffrouw A d r i a n a zich tot F r a n s .
‘Het schijnt, dat je vandaag al heel weinig hebt te werken. Van morgen was je
hier; toen heb je je beschermeling uit den Prins gehaald, en nu zit je weer hier. Is er
niets te doen?’
Hij begreep den wenk: ‘Ik dacht er juist over eens te gaan hooren, of er op het
stadhuis nog wat voor me te doen is,’ zeide hij goed gehumeurd. ‘Dag, nicht, mag
ik u nog zeer bedanken, dat u mijn verzoek niet hebt afgeslagen. Dag, moeder, tot
straks.’
‘Ik vind het toch zoo vriendelijk van je, dat je dat meisje hebt opgenomen,’ begon
mevrouw t e n O e v e r dadelijk, toen zij alleen waren, ‘je begrijpt, dat ik haar ook
dolgraag had gelogeerd, want het is toch niet christelijk om zoo'n meisje aan haar
lot over te laten, al is zij nu honderdmaal een Fransche, maar zie je, het was wel
lastig met de nieuwe werkmeid, en dan als het wat lang duurde, zou het tegelijk
vallen met de komst van D e 1 i a ...’
Juffrouw A d r i a n a knikte. Het was een oogenblik van triomf, om op te merken,
hoe M i e t j e haar weigering trachtte te verontschuldigen, nu zij Mlle. D u r a n d
wilde herbergen.
‘Je moet haar maar dikwijls naar mij toesturen,’ vervolgde M i e t j e in vuur. ‘Als
je haar tegenwoordigheid wat vervelend vindt. Ik kan haar ook weleens ten eten
hebben. Vandaag schikte het ook best. Ik had juist kalfskarbonade, je weet wel zoo
bestrooid met kruidnagelen, en dan met laurierbladen. En dan F r a n s had gezegd,
dat wij in lang geen beschuitpudding hadden gehad; dat had ik juist ook weer eens
klaar laten maken, zijn vader hield er ook altijd zooveel van.’
Juffrouw A d r i a n a trok de wenkbrauwen op. Beschuitpudding met notemuscaat,
nagelen en krenten, net iets voor M i e t j e , om te vergeten, dat die specerijen wel
tienmaal zooveel kostten als vroeger; en dat K a r e l e r vroeger
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van hield! verbeelding! de man wist nooit wat hij at.
‘Nu, jouw beurs is grooter dan de mijne,’ zeide zij scherp, ‘de mijne zou dat niet
verdragen.’
Mevrouw t e n O e v e r kreeg een kleur. ‘Hoe bedoel je?’ een beetje zenuwachtig.
‘Wel, dat mijn geld niet vermeerderd is, al zijn de prijzen verhoogd, sedert wij
zoo uitnemend door die Franschen geregeerd worden. Maar wat ik je zeggen wilde,
ik vind het heel vriendelijk van je, dat je mij van Mlle. D u r a n d wil verlossen, maar
ik denk niet, dat het dikwijls noodig zal zijn. De schipper dacht, dat hij overmorgen
wel weer zou kannen uitzeilen. Het zou niet lang duren. Wel jammer, dat de
Rotterdamsche marktschuit net weg was; anders had ze die nog kunnen nemen. Nu
duurt dat weer een week.’
Maar over een week kwam de Rotterdamsche marktschuit zelfs niet; en de
Vlissingsche schipper lag ook nog met zijn boot in de haven. Drijfijs maakte de vaart
onmogelijk.
De veekoopers, die met mademoiselle D u r a n d aan land waren gezet, waren den
dag daarop naar de Klundert vertrokken per wagen, hopende daar de boot te nemen,
maar mademoiselle D u r a n d had op haar schipper gerekend en toen was het te laat
geworden.
Juffrouw A d r i a n a berekende, of zij nog niet over land kon gaan, maar op den
morgen, dat zij met dit plan voor den dag kwam, sneeuwde het: dichte groote vlokken
en F r a n s vroeg verontwaardigd, of het jonge meisje in de sneeuw moest blijven
steken, en als zij nog levend den Moerdijk bereikte, of zij daar verdrinken moest als
J a n W i l l e m F r i s o ? Maar dat zelfs zou niet kunnen gebeuren, want de Moerdijk
lag natuurlijk ook dicht, en niemand zou zich in dat weer over het ijs wagen. Dan
kon Mlle. D u r a n d in de een of andere boerenwoning een onderkomen zoeken! En
kon zij die niet veel beter in de Willemstad vinden?
‘Maar haar familie zal ongerust worden,’ zeide juffrouw A d r i a n a geërgerd.
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‘Zij denkt van niet. Haar zwager in Rotterdam zou denken, dat zij de reis had
uitgesteld, en haar zwager en zuster zijn al uit Vlissingen vertrokken, en denken
natuurlijk dat zij in Rotterdam is.’.
‘En ondertusschen zitten wij er mee opgescheept,’ en juffrouw A d r i a n a raapte
met een boos gezicht een steek op, die zij in het vuur van het gesprek had laten vallen.
Zoo lag dan, als een sneeuwveld, het polderland met de dijken onder de grauwe lucht,
hier en daar een bladerlooze boom als een zwarte schim, een bonte kraai, die krassend
opvloog - en wit toegedekt door de sneeuw lagen de huizen van de Willemstad bijeen,
als verkleumd tegen elkander gedrongen, en het spitse dak van het stadhuis, en het
rond houten torentje op den achthoekigen koepel van de kerk keken over de
besneeuwde wallen heen naar de rustelooze grauwe wateren, die besneeuwde
ijsschollen met zich voerden, en met deze tegen den oever schuurden. Geen zeil was
te zien op die wijde grijze wateren, onder dien wijden grijzen hemel. Heel ver weg
aan den mistigen horizon liep als een flauwe streep de kust van Beierland.
Op de Voorstraat lag de sneeuw opgehoopt tegen de stoepen en tegen de zwarte
stammen der boomen.
R o s e D u r a n d stond voor het raam van de voorkamer en door de vrij kleine
ruiten keek zij uit.
‘Ah mais!’ zeide zij opeens zich met een lachje wendend tot F r a n s , die achter
haar stond. ‘On est ici à la fin du monde! Il n'y a pas une âme!’
Hij glimlachte terug, omdat zij glimlachte, maar hij voelde zich toch wat gekrenkt.
‘U ziet het hier ook in zulk een slecht seizoen!’ antwoordde hij in zijn hard Fransch,
dat hij geleerd had toen hij in Breda op de Latijnsche school was en dat hij later
alleen nog door lektuur had onderhouden. ‘Hoe dikwijls moet ik u dat zeggen!! 's
Zomers is het heel lief hier op de Voorstraat en dàn zou u ook voor uw genoegen uit
zeilen gaan; het water kan zoo glad en blauw zijn. En ziet u, nu is er zoo weinig
garnizoen, maar vroeger gaf dat
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dikwijls een heele drukte, en er was toen ook veel meer scheepvaart.’
‘Vroeger!’ herhaalde zij guitig, ‘toen de Franschen er nog niet waren!’ en met
haar vinger op den mond: ‘Chut! dat uw nicht mij niet hoort!’
Deze kwam juist binnen. Zij had van K a a t j e gehoord, dat de jongenheer er al
was. ‘Komen je moeder en D e l i a niet?’ vroeg zij wat kortaf.
‘Ja zeker, nicht. Maar moeder had nog allerlei aan G r i e t j e te wijzen, over
strijken, geloof ik, en D e l i a had het zoo druk met de kinderen. Ik geloof dat F l i p j e
er om zeurde, om mee te komen, en ze wist niet, of zij het hem toe zou staan, en toen
moest hij zich nog verkleeden. Ik zeide daarom dat ik maar alvast gaan zou.’
Vroeger zou hij zeker ‘maar alvast’ naar E g b e r t d e Vo s zijn gegaan, of in
‘den Prins’ zijn gaan biljarten, en dan heel laat - na de thee - bij nicht A d r i a n a
zijn verschenen. Nu verscheen hij wel een uur te vroeg. Ontevreden keek juffrouw
t e n O e v e r naar de tengere meisjesgestalte met het donkere, à la grecque gekapte
hoofdje.
‘Zou u uw breiwerk niet nemen?’ vroeg zij, ‘het is vroeg donker; u zult al gauw
genoeg met de handen over elkaar moeten zitten.’
Om de zuinigheid stak juffrouw A d r i a n a nooit haar kaarsen op vóór kwart voor
vijf.
‘Dan mag ik wel eerst mijn handen warmen,’ zeide R o s e vroolijk, ‘mijn vingers
zijn half bevroren; ik zou mijn naalden laten vallen. Wat is het koud vandaag’, en
zij huiverde even, toen zij haar handen uitstak naar het turfvuur in den open haard.
Juffrouw A d r i a n a haalde de schouders op en bromde iets van: ‘eigen verkiezing.’
‘Qu'a-t-il?’ vroeg R o s e , opziende naar F r a n s .
‘Que c'est votre choix.’
Ah! ma robe!’ en haar oogen lachten. Zij had al zoo dikwijls opmerkingen gehoord
over haar gedécolteerd Empire japonnetje met de korte pofmouwtjes ‘dat zoo koud
stond’,: ‘bien sûr, qu'elle est de mon choix. Et elle est
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jolie n'est ce pas!’ en haar blik gleed over den dunnen rosen rok tot aan haar roode
schoentjes met kruisbandjes - terwijl hij vol instemming knikte, en toen een stoel
voor haar aanschoof, dicht bij juffrouw A d r i a n a , die ijverig zat te breien.
‘Vanmorgen heeft uw nicht mij gewezen, hoe men maast,’ begon R o s e langzaam,
opdat haar gastvrouw haar ook volgen kon. ‘Ik vind het zóó kunstig. Ik had het nog
nooit zoo gezien. En als uw nicht het doet, kan men geen verschil zien met de rest
van het breiwerk.’
‘Dat komt omdat ik het al vroeg geleerd heb. Bij ons onderwijzen de moeders haar
dochters.’
‘Och ja, maar ik heb mijn moeder niet lang gekend, en trouwens al was zij blijven
leven, zij had het mij toch niet geleerd. Zij had het altijd zoo druk, want wij hielden
kostgangers. Mijn vader was meubelmaker, maar in den revolutietijd was er niet veel
werk, en trouwens hij deed mee en hij had niet veel tijd, en toen is hij ook lid van
den gemeenteraad geworden,’ en zij babbelde voort, het eene verhaal na het andere,
waarvan zij er al verscheidene had verteld, maar die juffrouw A d r i a n a nooit goed
had kunnen volgen, en die F r a n s nooit verveelden. Zij was geboren op den dag
van den val van de Bastille. Haar vader had haar ‘B a s t i l l a L i b e r t a ’ willen
noemen, maar haar moeder vond R o s e wel zoo gemakkelijk, en zoo was het
geworden: R o s e L i b e r t a . Haar zusters hadden ook bloemennamen V i o l e t t e ,
M a r g u e r i t e , E g l a n t i n e . V i o l e t t e was heel mooi en had eens meegedaan
aan een feest over de Rede. Zij had een godin van de rede voorgesteld, gekleed op
zijn Grieksch, met een fakkel, de fakkel van de waarheid, in de hand, en die had zij
op het altaar van de vrijheid moeten plaatsen. O! het was heel mooi geweest. Zij,
R o s e herinnerde het zich nog goed, hoewel zij nog maar een meisje van vijf jaar
was geweest toen. Zij herinnerde zich nog veel uit die onrustige tijden, ook, (zij was
toen vier jaar), dat de koningin naar het schavot werd vervoerd. Haar vader had haar
op de vensterbank gezet, voor hem, en had gezegd: ‘Kijk nu goed,’ en tusschen de
dichte
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menigte op straat had zij een kar zien rijden met een oude vrouw erop. ‘De dagen
van het koningschap zijn voorbij’, had haar vader gezegd, ‘er wordt een nieuwe tijd
geboren.’ Iedereen was zoo blij geweest. Zij lachte opeens, haar vroolijk helder
lachje: ‘En nu hebben we een keizer! en het gaat toch heel goed.’
Langs de ramen kwamen langzaam mevrouw t e n O e v e r en haar oudste dochter,
mevrouw v a n D i j k uit de Klundert, gehuld in reusachtige omslagmantels met
capuchons, achter haar, de knecht, die F l i p j e droeg.
‘F r a n s , ga ze eens gauw opendoen,’ zeide juffrouw A d r i a n a .
‘Ik heb F l i p j e maar meegebracht,’ zeide D e l i a toen zij de kamer binnenkwam
en zij duwde het ventje naar voren: ‘Hij wou zoo graag mee, en hij heeft beloofd,
dat hij zoet zou zijn. Ga nicht eens een handje geven.’
Hij deed het gedwee, maar keek meteen schuin naar R o s e , en een lachje gleed
over zijn muizengezichtje, toen zij hem toeknikte. Hij had den vorigen dag bij zijn
grootmoeder zoo heerlijk krijgertje met haar gespeeld in de gang en later had zij hem
zoo'n grappig verhaaltje verteld, o zoo grappig, in heel ander Hollandsch dan de
andere menschen spraken, en toen hij gehoorzaam naast nicht was gaan zitten, zijn
beentjes uit de lichtkleurige lange broekspijpjes, bengelende van zijn stoel, dacht hij
na, of zij hier ook met hem spelen zou. Krijgertje zou wel niet gaan, maar misschien
kon zij hem wel iets vertellen, nu nog niet dadelijk, ze zaten nu nog zoo bij elkaar
te schemeren. Hij hoorde moeder vertellen, dat zij bang was, dat vader niet over zou
komen met die sneeuw, de weg naar de Klundert was bijna niet begaanbaar, zij was
nog net bijtijds gekomen met de kinderen, maar misschien zou mademoiselle R o s e
hem later iets vertellen, straks als de kaarsen op waren gestoken.
Gelukkig bracht K a a t j e ze gauw. En toen kwam het theewater ook binnen, en
men schaarde zich om de tafel in het midden van de kamer. Hij kreeg een boek, om
in te lezen, een heel mooi boek, zei nicht, van van
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A l p h e n , maar 't behoefde niet zoo aangeprezen te worden, hij kende het al en hij
had er al dikwijls uit geleerd.
‘De thee is tegenwoordig toch verschrikkelijk duur,’ merkte D e l i a op.
‘Dat is ze. Maar we hèbben ze toch nog; en als naar den wensch van zeker
dwingeland werd gedaan, hadden wij ze heelemaal niet,’ en juffrouw A d r i a n a
keek even onder het schenken naar R o s e , die de steken van haar breiwerk telde.
‘O! daar wòrdt gesmokkeld!’ zeide deze levendig, het donkere hoofdje opheffend.
‘U weet niet, welke verhalen ik daarvan al gehoord heb in Vlissingen! Het was
alleraardigst! Die menschen zijn toch zoo slim. Imaginez vous’ en gesticuleerende,
ratelde zij een paar smokkelaarsverhalen af.
F l i p j e verstond er niets van. Maar hij durfde niets te zeggen. Alleen, toen zij
zweeg en zijn moeder met zijn grootmoeder en nicht over die nare dure tijden
begonnen, schoof hij zijn stoel wat dichter naar haar toe, en duwde haar heel even
tegen haar arm.
‘Vertelt u nu eens in 't Hollandsch?’ vroeg hij zacht.
‘Neen, ik kan dat niet. Ik kan dat alleen doen als ik met F l i p j e alleen ben. Maar
jij moet vertellen.’
Hij schudde ontkennend het blonde hoofd.
‘Vraag Mademoiselle D u r a n d dan, of zij die verzen wel kan lezen,’ zeide F r a n s .
‘Ja, probeer eens!’ en zijn oogen glinsterden van verwachting, toen hij haar het
boek toeschoof.
‘De Pruimeboom,’ las zij omzichtig.
‘Jantje zag eens pruimen hangen,
O! als eieren zoo groot.
't Scheen, dat Jantje wou gaan plukken
Schoon zijn vader 't hem verbood.’

‘Nu jij,’ zeide zij, ‘en dan ik weer.’
Zij deden het zachtjes, om de gesprekken niet te storen, maar juffrouw A d r i a n a
luisterde toch met een half oor.
‘Zou ik,’ las F l i p j e , ‘om een handvol pruimen, ongehoorzaam wezen? Neen.
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Voort ging Jantje:’ en zij hoorde den lach in R o s e 's stem toen zij zacht tot F r a n s
zeide: ‘Moi j'aurais dit: je prends mon bien où je le trouve!’
‘Kijk u eerst, hoe het eindigt,’ antwoordde hij.. Hij had die verzen ook als kind
geleerd, en hij had er altijd eerbied voor gevoeld, als voor lessen die je behoorde op
te volgen.
‘Ja, 't loopt goed af,’ erkende zij, toen het vers uit was. ‘Maar het was dan ook wel
heel gelukkig, dat die vader zoo'n fijn gehoor had, dat hij verstaan kon wat het kind
tegen zichzelf zeide, terwijl hij toch op een afstand stond.’
F r a n s moest lachen.
F l i p j e keek heel nieuwsgierig naar hem.
‘Wat zegt “mezelle” R o s e , oom?’
‘Niets bijzonders,’ kwam nicht A d r i a n a streng tusschenbeide: ‘Zij vindt dat het
heel goed eindigt; en zoo eindigt het altijd met kinderen, die zoet zijn.’
Het sneeuwde, toen de familie naar huis ging. Dichte sneeuwvlokken dwarrelden
neer in de donkere stille straat, toen de voordeur geopend werd, en meteen een koude
luchtstroom in de vestibule drong.
‘'t Is nog altijd hetzelfde,’ zeide D e l i a , haar rokken bijeenhoudend. ‘Dag nicht,
vat u maar geen kou in die tocht. Ik wou maar, dat er dooi kwam.’
‘Ik ook,’ zeide juffrouw A d r i a n a veelbeteekenend; en met een hoorbaren zucht
ging zij de kamer weer in.
Neen, niemand wist hoe zij er naar verlangde, dat er dooi zou komen en dat R o s e
vertrekken zou. Als deze een jongen was geweest, zou zij haar al lang verlaten hebben,
want de post; trachtte ook wel over te komen. R o s e had geschreven naar Rotterdam,
maar zij had geen antwoord gekregen. Haar brief zou ‘per karre’ op de Klundert
gaan, naar Geertruidenberg en dan per slede of per bode op schaatsen verder. Het
zou wel dagen nemen. Maar een jongen had het kunnen wagen.
Maar een meisje! en een meisje alleen, en een meisje
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dat het Hollandsch gebrekkig sprak, dat kon toch zoo niet reizen! en dat was dan nog
de eenige zekerheid in haar onzekerheid, dat het heusch wel moest, dat R o s e bleef.
Anders twijfelde zij aan alles; en als zij 's avonds in haar bed lag en uitkeek in haar
rustige kamer, waar het nachtlichtje brandde, bleef zij uren wakker, zich steeds
afvragend, of het wel goed was geweest dat vreemde wezen in huis te nemen. Zij
was zoo ijdel en luchthartig: het slechtste, dat er voor F r a n s bestond. Zij kende
ook niets: geen wasch rekken, geen wasch vouwen, zelfs niet haar eigen goed
onderhouden, en zij had geen degelijk stuk bij zich. De geheele inhoud van den koffer
was langzamerhand in de logeerkamer aangeland, en zij wist op een prik wat er in
was geweest. Die rose japon was nog het beste, en het was zulk dun flodderig goed,
eigenlijk voor den zomer, maar anders had zij alleen haar blauwe reisjapon, en een
heel oud grijs ding, en die waren niet mooi genoeg zeker voor 's avonds, als er gasten
kwamen - of eigenlijk als F r a n s kwam.
Op straat liep ze ook zoo opzichtig. Iedereen keek naar die bonten shawl. 't Was
anders een heele mooie, had ze uitgelegd, een echte châle Ternaux, die ze van
V i o l e t t e had gekregen. V i o l e t t e woonde nog in Frankrijk en was de vrouw
van een majoor.
Juffrouw A d r i a n a zag nog de onrust, die er opeens in de kerk was ontstaan, den
eersten keer dat zij er met R o s e verscheen. Alle hoofden hadden zich omgedraaid,
toen statig en deftig juffrouw t e n O e v e r naar haar bank trad, achter haar dat
magere ding, die rondkeek ‘alsof ze in de comedie was,’ en glimlachend tegen F r a n s
en zijn moeder had geknikt. K a a t j e was gevolgd met de stoof. Juffrouw A d r i a n a
had ze zwijgend aangenomen, had gedaan alsof alles ging als anders, maar het was
toch héél anders geweest en zij had bijna niet kunnen luisteren; R o s e des te beter,
en 's middags had zij Ds. L e e u w e nagedaan, in haar gebroken Hollandsch, met
rijzende en dalende stem en plechtige gebaren, toen mevrouw ten O e v e r haar vroeg,
hoe haar de dienst bevallen was. Zoo
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was het, niet waar? Zij had goed opgelet. Zij was ook nooit bij zulk een dienst
geweest; weleens in een Roomsche kerk, alleen uit nieuwsgierigheid. ‘Want zie,’
legde zij aan S a n t j e B o s h u y s e n uit, die ook eens naar haar meening was komen
hooren: ‘we houden ons met die dingen niet op; hoewel ze nu wel weer meer in de
mode komen, maar mijn vader hield zich aan de rede.’
‘Dan was Roomsch nog beter,’ had juffrouw A d r i a n a later streng tot F r a n s
gezegd, en het was een groote concessie van haar kant.
‘Maar, nicht, waarom? Zij is zeker ook liever Turksch dan Paapsch.’
Het had haar een schok gegeven. Zij had altijd gevonden, dat de Geuzen gelijk
hadden gehad, maar waarom precies Turksch zooveel beter was dan Paapsch, daar
had zij nooit over nagedacht.
En o! Paapsch zou nu heusch beter zijn geweest, want als R o s e een echte
Roomsche was, zou zij zich niet thuis voelen onder die ketters en zeker niet naar
F r a n s omzien, terwijl dat kleine ‘Turksche’ ding overal op haar gemak was, en
o.a. op Nieuwjaarsdag visites had mee ontvangen, alsof ze voor haar kwamen! Dat
kleine ding met haar donkere oogen en vlugge tong! Zij probeerde dien jongen het
hoofd op hol te brengen, zij had zeker gehoord, dat hij rijk was, en van oude familie.
Meer menschen hadden dezelfde gedachte gehad. S o p h i e L e e u w e had eens
terloops opgemerkt: ‘Uw neef komt veel bij U, niet waar?’ en toen zij tot antwoord
kreeg: ‘Ja, dat is hij van kind af zoo gewend geweest,’ liet zij er tot verduidelijking
op volgen: ‘Verbeeld u, wat de menschen toch praten kunnen! Nu vertellen ze, dat
uw neef mademoiselle D u r a n d al dikwijls in Vlissingen heeft ontmoet, en daar
ook reeds geheel van haar bekoord was.’
‘Mijn lieve,’ had zij waardig geantwoord ‘zij is de dochter van een meubelmaker,
en een Fransche.’
Zij wist, heel zeker, dat het praatjes waren, en dat F r a n s R o s e destijds maar
eens ontmoet had: hij zou geen onwaarheid spreken, maar of de rest van het praatje
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een praatje bleef? Zij twijfelde er soms aan. Daarom had zij dringend haar plan met
S a n t j e B o s h u y s e n willen doorzetten; zij liet M i e t j e haar zoon ondervragen,
en hem goed uitleggen, wat er voor zijn toekomst aan gelegen was, dat hij een goed
Willemstadsch huwelijk deed. Maar hij voelde zich nog te jong, was het antwoord,
hij kon nog best wachten. Hij vond het aanbod van nicht A d r i a n a heel edelmoedig,
maar hij liet toch niet voor f 2000 's jaars zijn hart verkoopen.
En toen kreunde juffrouw t e n O e v e r bijna overluid: vroeger dacht F r a n s
nooit zoo aan zijn hart.
En wat die plaats in het polderbestuur betrof, die kans was toch verkeken, want
mijnheer d e Vo s had zich over laten halen erin te blijven. En trouwens, waarom
moest hij zijn toekomst zoeken in de plaats waar hij was? Groote steden trokken hem
veel meer aan, en daar zou hij zeker weleens een betrekking kunnen krijgen, iemand
als hij die van administratief werk eenig idee had en die Fransch sprak.
‘En onder zijn vijanden wil dienen,’ zeide juffrouw A d r i a n a met bliksemende
oogen.
‘Want in de Willemstad waren zoo weinig vooruitzichten, de Willemstad was toch
maar een klein nest.’
‘Dat heeft zij hem wijsgemaakt,’ zeide juffrouw A d r i a n a beslist.
Maar wat helpt het, als men weet, uit welke bron het troebele water vloeit en men
kan de bron niet stoppen? En ook op dien avond, toen haar familie bij haar geweest
was, lag juffrouw A d r i a n a uren wakker en verlegde onrustig op het kussen haar
hoofd in de gebreide nachtmuts. D e l i a moest zij nu toch ook waarschuwen. R o s e
zou F l i p j e verkeerde begrippen inprenten, hij zou bemerken, dat zij lachte om de
lessen, die hem in de kinderverzen werden geleerd, en hoe waren de verhalen wel,
die zij hem vertelde?
En zoo gebeurde het, dat, toen R o s e den volgenden middag bij de t e n O e v e r s
kwam, F l i p j e , haar in de gang ziende, hard wegliep, en van boven de trap haar
luide toezong: met een variant op de ‘Keezen’:
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Al zijn de ‘Franschen’ nog zoo groot
Toch moeten ze eten oranjebrood!
Al zijn de ‘Franschen’ van ijzer en staal
Toch moeten ze aan den geeselpaal!

Den morgen daarop regende het. Uit het Zuid-westen waaide een bolle wind. Het
was de dooi die gekomen was, en even onverbiddelijk als de sneeuw en het ijs hadden
toegenomen, smolten zij nu weg. Het polderland en de dijken werden weder
grauwgroen, met wat grijs-witte sneeuw tegen de heggen en bij de slooten, de
ijsschollen dreven als dunne ijsvliesjes op het breede water en stroomden voorbij.
De Vlissingsche schipper maakte zich gereed uit te zeilen, en Kaatje moest zich nog
haasten eenig goed, dat zij voor de mamselle gewasschen had, op te maken, omdat
de kleine koffer gepakt werd.
Op den dag vóór haar vertrek ging R o s e afscheidsvisites maken bij de families,
die haar met haar gastvrouw weleens op thee hadden gehad. In haar sluike blauwe
reisjapon met den bonten châle Ternaux sierlijk om haar smalle schouders geplooid,
den luifelhoed met de kleurige linten op, trippelde zij door de modderige straten, die
zij zoo wit en geluidloos had gekend, en, die nu zoo grauw schenen.
E g b e r t d e Vo s en F r a n s t e n O e v e r , die beiden op het stadhuis waren,
zagen haar voorbijgaan.
E g b e r t lachte even: ‘Ik moet zeggen, dat het heengaan haar niet zwaar schijnt
te vallen. Zij danst als zij loopt’.
‘Dat begrijp je. Iemand die in Parijs heeft gewoond, die onder het garnizoen in
Vlissingen is uitgegaan en er zeer gefêteerd is geworden, en die nu naar Rotterdam
gaat, die vindt natuurlijk de Willemstad een muizenval, waaruit ze gaarne ontsnapt.
Zij is niet gemaakt voor een oord als dit!’
Daar lag bewondering in zijn toon, E g b e r t zag hem even aan, lachend.
‘Maar jij! jij! hoe voel jij je wel onder dit onverwachte afscheid? Ik verbaas er mij
over, dat je niet meer afgevallen bent in de laatste dagen!’
F r a n s haalde de schouders op, terwijl hij zijn papieren
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begon op te ruimen. ‘Wat zal ik je zeggen? Men moet het weten te dragen. Als zij
een paar weken in Rotterdam is, denkt zij niet meer aan ons of alleen om te lachen
om dit nest! Je weet, hoe ik over haar denk. Je weet, dat als zij door nicht A d r i a n a
was voorgesteld, ik mij geen oogenblik bedacht zou hebben. Maar zij is niet
voorgesteld, voilà, l'affaire! en probeeren het à tout prix door te zetten, zou te veel
spektakel in de familie geven! Zij zal niet wegkwijnen van verdriet; wel, ik ook niet.’
Hij was klaar en ging met zijn vriend de straat op. Op de stoep van zijn huis nam
hij afscheid, belovende dien avond nog te komen praten, maar hij wilde eerst thee
drinken bij zijn nicht t e n O e v e r .
Als gewoonlijk ging hij de tuinkamer binnen, om er zijn moeder te vinden.
Bij het raam stond R o s e . Zij was alleen. Hij kreeg een kleur van verrassing.
‘U hier! en alleen? weet mama niet, dat u hier is?’
‘Uw moeder is nog bezig,’ zeide zij met haar bekoorlijk lachje. ‘Zij liet mij vragen,
of ik even wachten wilde. Zij zou spoedig komen. En uw zuster is uit.
‘Ik ben aan mijn afscheidsvisites,’ vervolgde zij plaats nemend op den stoel dien
hij aanschoof. ‘Ik ga morgen al vroeg weg.’
‘Dat weet ik. Helaas! mag ik wel zeggen. Maar u zult wel blij zijn.’
‘Blij! waarom?’
Omdat u eindelijk dit nest kunt verlaten, en naar uw familie gaan.’
‘Dit nest was heel gastvrij,’ zeide zij beminnelijk, en toen met een schaduw op
haar levendig gezicht: ‘Het is heel prettig om zijn familie terug te zien, maar niet
altijd om er mee te gaan wonen. E g l a n t i n e heeft geen rijk huwelijk gedaan. Haar
man is leeraar, en hoopte met het Fransche onderwijs wat te verdienen. Hij schrijft
ook in couranten, maar ik weet niet of het heel goed gaat. En ze hebben vier kinderen.’
Zij voegde er niet aan toe, dat E g l a n t i n e haar in
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huis wilde nemen als zij haar hielp met de kinderen. Zij begreep heel goed, dat veel
werk op haar zou neerkomen. ‘Maar Rotterdam is zulk een groote stad, en allicht
zult u er landgenooten vinden. U zult u er veel meer thuisvoelen.’
‘Ik begon mij hier ook thuis te voelen. Ik kende iedereen al zoo wat. Ik gewen mij
heel gauw aan een nieuwe omgeving. En ziet u,’ naar hem opziende, ‘uw nicht was
misschien weleens wat stug, maar het is ook niet prettig als men geen Fransch spreekt,
om dat dan den geheelen dag te hooren, maar u en uw moeder zijn altijd zoo
vriendelijk geweest. Ik zal het nooit vergeten.’
‘O!’ zeide hij plagend, ‘dat geloof ik niet!’
Maar hij had de teederheid in haar stem gehoord, en zijn hart klopte van ontroering.
‘Neen, heusch, monsieur t e n O e v e r , de Willemstad is misschien een vergeten
hoekje, maar voor mij is het vol herinneringen! Een echte vluchthaven is het geweest.’
Als iemand, die lachte om het kleine stadje, die er spottend op neerzag, als iemand,
die vroolijk en onbezorgd een prettige toekomst tegemoet ging, zoo had hij haar
voorgesteld; en nu zag hij, dat zij zorgen zou kennen en dat zij zich gehecht had aan
die kleine omgeving, en bedroefd was deze te verlaten. Hij zou haar kunnen steunen
en troosten. Zij zou het niet lachend afwijzen. Hij voelde het. En zijn hart bonsde
van hoop en spanning. Al de moeilijkheden die hij eens voorzien had, waren
weggevallen. Hij zag alleen haar.
‘Dus,’ zeide hij in spanning, ‘u zoudt er niet tegen op zien, hier terug te komen.’
‘Terug te komen! O, ik zou zoo gelukkig zijn, als dat nogeens kon! Als wij altijd
vrienden bleven,’ en zij vouwde haar dunne vingers, die uit de gebreide mitaines
kwamen, in vervoering ineen.
‘Maar dan,’ en zijn stem klonk heesch, ‘waarom komt u niet voor goed terug!
R o s e , mag ik je niet komen halen in Rotterdam en je terugbrengen als... mijn
vrouw?’
Zij zag snel naar hem op. Daar lag een wereld van liefde en zachtheid in haar
donkere oogen. Toen sloeg zij
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de wimpers weer neer en boog het hoofd, zoodat hij alleen nog zag haar luifelhoed
met de kersroode linten. ‘Oui,’ zeide zij duidelijk.
En zoo was het dan toch te laat geworden voor hem, om met S a n t j e B o s h u y s e n
te trouwen.
‘Zoo is ze dan toch vertrokken!’ kwam mevrouw t e n O e v e r den volgenden dag
vroolijk bij haar nicht. K a a t j e heeft haar weggebracht, heb ik gehoord; F r a n s
zeide het me. Hij wilde haar uit beleefdheid nog even goedendag zeggen. 't Was een
gunstige wind, zeide hij en de schipper dacht dat hij wel vroeg in Rotterdam zou
zijn.’
‘Ik hoop, dat ze daar nooit meer vandaan komt.’
‘Ja, ik ook! Ik ben blij, dat die geduldsbeproeving voor je voorbij is, want het was
een beproeving. D e l i a zei verleden ook nog: ‘Het is niet gemakkelijk voor nicht.
Zij is wel goed.’ Je moest nog wel de groeten van haar hebben. Zij is vanmorgen
gelukkig met mooi weer vertrokken. 't Is heel wat stiller in huis zonder de kinderen.’
‘Hier is het rustig,’ zeide juffrouw A d r i a n a tevreden. ‘Alles gaat nu weer zijn
gewonen gang. Het was vandaag net de beurt van de logeerkamer. K a a t j e is er
bezig met J a n s j e .’
Met de laatste stofwolk zag zij de laatste herinnering aan R o s e verdwijnen, en
haar gezicht straalde van voldoening.
‘Ik kom weer eens gauw bij je,’ zeide zij bij het afscheidnemen: ‘ik kan nu weer
doen, wat ik wil.’
Maar den volgenden morgen vóór 12 uur kwam K a a t j e haar in de keuken zeggen,
dat mevrouw t e n O e v e r er weer was en haar dringend wilde spreken. Zij vond
haar in de voorkamer, zichtbaar geagiteerd.
‘Nu, M i e t j e , wat is er?’
‘Och, A d r i a n a , wat zal ik je zeggen. Het is zoo akelig. Ik heb geen oog toegedaan
vannacht. Verbeeld je, hij wil met haar trouwen.’
Juffrouw A d r i a n a begreep haar dadelijk.
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‘F r a n s met die mamzelle!’
Mevrouw t e n O e v e r knikte, stom.
‘Maar ze is weg, dat is een heele rust. Je hebt hem zeker gezegd, dat er niets van
komen kon,’ op den toon van iemand, die den toestand beheerscht. Zij was op haar
eigen stoel toegetreden en nam plaats, terwijl M i e t j e al zuchtend op het puntje van
een fauteuil neerzeeg.
‘Natuurlijk heb ik dat gezegd! Maar hij wil het toch doorzetten. Hij heeft het haar
beloofd.’
‘Haar beloofd! wanneer?’
‘Op den laatsten dag.’
‘In dat oogenblikje aan de haven? En ze ging nog wel zoo laat, omdat K a a t j e
niet eerder kon! en deze bleef erbij. Maar ze verstaat geen Fransch.’
‘Neen, den vorigen dag,’ en mevrouw t e n O e v e r schoof onrustig heen en weer
onder den strengen blik van haar nicht. ‘Zij kwam mij een visite maken. Ik kleedde
me juist, en liet haar wachten. F r a n s kwam thuis. En toen heeft hij haar gevraagd.
En zij heeft “ja” gezegd.’
‘Natuurlijk. Ze wist wel, wat zij deed. Maar je geeft natuurlijk niet je toestemming.’
‘Dat begrijp je. En ik heb hem alles gezegd, dat zij geen geld heeft, dat zij geen
verstand van huishouden heeft, dat hij zich met de geheele familie, ja, met de geheele
stad brouilleeren zou, maar hij wil het toch! A d r i a n a ! hij wil het toch doorzetten.’
‘En hebt je hem ook gezegd, dat ik hem dan niet meer zien wil.’
‘Ja, alles, alles! Maar hij is zoo onredelijk. A d r i a n a , als jij nogeens met hem
sprak. Je bent zooveel flinker, zooveel kalmer. Ik maak me dadelijk zoo zenuwachtig.
Als je hem nog eens precies uitlegde, dat hij zijn ongeluk tegemoet gaat.’
‘Ja, dat doet hij.’ Er was een vaste, overtuigde trek om juffrouw A d r i a n a 's mond,
maar in haar oogen kwam iets onzekers, iets bezorgds. Zij had dat meisje bij zich
gehouden. Zij had haar aandeel in deze zaak.
‘Ik wilde zijn vraag toen niet weigeren,’ zeide zij
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opeens boos, ‘maar dit is te veel! Men kan ook teveel eischen van een mensch.’
M i e t j e knikte. Zij wist geen raad in dit vraagstuk, en het einde aller besprekingen
liep hierop uit, dat A d r i a n a nogeens met F r a n s zou spreken,
‘Ik zal hem zeggen, vanavond te komen,’ beloofde M i e t j e haar bij het heengaan.
‘Zul je je bedaard houden bij nicht?’ vroeg zij hem, toen hij dien avond zijn overjas
ging aandoen om uit te gaan, en bezorgd zag zij naar hem op: ‘Je moet denken, 't is
voor je bestwil.’
Hij haalde de schouders op: ‘Ik ga omdat u het graag heeft,’ zeide hij wat uitdagend,
‘maar 't zal toch niets geven.’
Stil bleef het in de groote achterkamer, toen hij de voordeur achter zich had
toegeslagen. Zij wilde wat borduren, maar kon haar aandacht niet bij haar werk
bepalen, evenmin bij haar boek, en in gedachten bleef zij zitten, hoorend den wind,
die over den tuin kwam waaien, zonder dit eigenlijk te realiseeren. Hij kwam in
vlagen, bonsend tegen de ramen.
Op het gewone uur kwam A n t j e het avondeten klaar zetten. Zij keek
onderzoekend naar het bedrukte gezicht van haar meesteres, dat bleek zag in het licht
van de kaarsen. Zij had wel gemerkt, dat er iets gaande was met den jongeheer.
‘Het is stil zonder de jonge mevrouw en de kinders,’ waagde zij de stilte te
verbreken.
‘Ja, heel stil.’
Anders had mevrouw een vriendelijk praatje, maar nu bleef zij zwijgen; een stille
eenzame figuur in die groote kamer met het lichte behangsel en de ovale stoelruggen,
waar zij zoo menig vroolijken avond had doorgebracht, want zij was jong en mooi
geweest, toen zij voor het eerst in deze omgeving was gekomen. Nu voelde zij zich
bezorgd en gebogen - een oude vrouw - hoewel de krullen, die op haar kanten fichu
neervielen nog niet vergrijsd waren, en haar rond gezicht nog niet gerimpeld was.
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Daar viel de voordeur dicht. F r a n s ' stap weerklonk in de gang. Angstig zag zijn
moeder naar hem op toen hij de kamer inkwam. Het was alsof hij nog langer was,
en daar was een hooghartige trek om zijn mond.
‘Nu?’ zeide zij in spanning.
‘Nu?’ Wel wat nu! Dat het net zoo is, als straks.’
Hij wierp zich in een leuningstoel bij haar, en zijn beenen in den korten lichten
broek en donkere kousen uitstrekkend naar het vuur. ‘Ik heb nicht duidelijk gezegd,
dat ik niet van meening zou veranderen, daar er geen geldige bezwaren waren; dat
er niets anders was dan haar haat tegen de Franschen; voilà tout!’
‘Was nicht heel boos!’
‘Ja, nogal. En ze zeide ook, dat ik wel moest bedenken, wat ik ging doen, want
dat u ook nooit uw toestemming zou geven. Maar ik weet wel, dat u niet zoo
haatdragend bent.’
Zij richtte zich wat op: ‘Maar ik ben er toch sterk tegen, zeer beslist tegen.’
‘Maar waarom toch!’ barstte hij los, ‘waarom toch, moeder? Daar is niets op haar
te zeggen. En weet u, wie zeker niet tegen mij zou geweest zijn? dat is vader. Mijnheer
d e Vo s heeft mij gisteren nog verteld hoe hij op de Franschen was gesteld, hoe
verdraagzaam hij was, hoe hij werkelijk vond, dat er geen verdeeldheid onder de
menschen moest bestaan. Vader zou het dus heel goed vinden. Hij was heel anders
dan nicht A d r i a n a en neef D a n i ë l , en nu begrijp ik niet, waarom wij denken
moeten als zij. Wij zijn nu eenmaal niet zoo.’
‘Maar je weet toch wel, dat het grootste bezwaar is, dat zij geen geld heeft, en
niets geen verstand van huishouden doen! En je weet even goed, dat ons fortuin
achteruit gaat, dat oom W i l l e m verleden nog heeft geschreven, dat de zaken zoo
slecht staan! En als je een meisje nam, dat in den smaak van nicht A d r i a n a viel
zou je op een goed inkomen kunnen rekenen!’
‘Maar ik wil niets met nicht A d r i a n a te maken hebben!’ viel hij uit. ‘Het is
altijd nicht A d r i a n a ! En we zijn toch vrij, moeder, we mogen toch denken en doen
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wat we willen. We mogen toch zijn, zooals vader was, en vader zou ook niet om
twee duizend gulden 's jaars zijn meening hebben veranderd!’
‘Neen, je vader gaf niets om geld.’
‘Ziet u wel! En moeder, u moet niet vergeten, dat ik nu niets verdien, maar ik zal
moeite doen een betrekking te krijgen. We hebben familie genoeg, om mij te helpen.
Ik hoef hier ook niet te blijven. Misschien kom ik nog eens in Amsterdam terecht!
Zou u dat niet heerlijk vinden’? en hij keerde lachend zijn gezicht naar haar.
Zij knikte met een flauw lachje. Zij voelde, dat zij niet tegen hem op kon, dat zij
haar toestemming zou geven, maar zij wist ook welke moeilijke tijden zouden
aanbreken, en niettegenstaande zijn hoopvolle blijde oogen, bleef zij zich oud en
eenzaam gevoelen.
Even was het stil tusschen hen beiden. Buiten loeide de wind, en raasde tegen het
huis.
‘Wat waait het,’ merkte zij op.
‘Ja, moeder,’ afgetrokken en toen opeens in een vlaag van vertrouwelijkheid, licht
voorover gebogen, de ellebogen rustend op zijn knieën, voor zich uitziende in het
haardvuur: ‘Ziet u, ik kon het toch niet laten, moeder. Dienzelfden middag nog zeide
ik tegen E g b e r t , dat ik het niet doen zou, dat zij zeker niets om mij gaf, maar toen
ik bemerkte, dat zij in Rotterdam niet gelukkig zou zijn, dat zij verdriet had om van
hier te gaan, toen moest ik haar wel zeggen, hoe graag ik haar wilde helpen en
troosten. En toen vroeg ik haar,’ en er gleed een lach over zijn gezicht, ‘en toen zeide
zij “ja”, oui, zeide zij.’
‘Je bent nu natuurlijk gelukkig,’ antwoordde zij: ‘maar de toekomst! de toekomst,’
en zuchtend rees zij op van haar stoel, ‘kom, we moeten eindelijk soupeeren. Het is
al zoo laat.’
Met heviger rukken bonsde de wind tegen de ramen. Hij loeide hoog in de lucht.
‘Het is een vliegende storm,’ zeide mevrouw t e n O e v e r , toen zij naar bed zou
gaan, en de deur openende, nog duidelijker het gekraak hoorde boven in huis.
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F r a n s stond naast haar, zoo lang schijnend, omdat zij zoo klein was. Hij sloeg
opeens hartelijk zijn arm om haar schouders en zich overbuigend, kuste haar op het
voorhoofd. ‘Het was ook storm onder ons, niet waar, moeder?’ plaagde hij teeder,
‘maar nu is het weer goed! is 't niet?’
‘Och, jongen! jongen!’ zuchtte zij ontroerd.
(Slot volgt).
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De bond van vrije liberalen
Door F.J.W. Drion.
Het was kort voor het einde van het Ministerie-K u y p e r , in Februari 1905, dat een
75-tal liberalen aan onze politieke kringen een verrassing bereidde door het bekende
Manifest. Het mocht schijnen dat een vierjarig ultra-clericaal regime al wat
anti-clericaal zich noemde of toonde nauw bij elkaar had gebracht (in zooverre het
van bourgeois-huize was althans!) - en zietdaar oude grenslijnen weer opnieuw
getrokken, oude beginselen opnieuw geformuleerd, met blijkbare houding van afweer!
Een verrassing - en toch te juister tijd. Wat volgde deed uitkomen hoe het manifest
was als de stoot, die rustige vochten tot kristallen doet schieten. De bond van vrije
liberalen1) werd opgericht, en ieder toetredende verbaasde zich erover dat die
oprichting niet eerder geschiedde.
In welke ooren dan bleken de woorden van het manifest zoo sympathieken klank
te hebben?
Tot anti-clericalen werd gesproken, natuurlijk. Reeds in den aanhef: ‘Tegen de
hoofdbeginselen, welke de coalitie der thans de meerderheid in de Staten-Generaal
vormende partijen aan het staatsbeleid ten grondslag legt, blijven zij gekant. Zij
meenen, dat de vermenging van godsdienst en politiek, welke van de toepassing dier
beginselen het

1) Het is nu te laat dien naam te wijzigen. Ik zou - om straks te blijken redenen - ethisch-liberalen
hebben verkozen.
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onvermijdelijk gevolg is, slechts kan strekken tot ontwijding van den godsdienst, tot
schade aan waarheid in wetgeving en bestuur, en tot verkorting der vrijheid van
denken en spreken. Zij zien met zorg een ministerie aan het bewind, dat de
verdeeldheid op grond van godsdienstige overtuiging verscherpt.’
Dan, iets verder: ‘De grondwettelijke waarborgen voor de handhaving der van
overheidswege ingerichte volksschool, die aller godsdienstige overtuiging eerbiedigt,
behooren onverzwakt te worden toegepast. Nauwere aanfluiting van het lager
onderwijs aan het practische leven, verdient bevorderd te worden, niet daarentegen
verscheidenheid van middelbare en hoogere scholen naar richtingen des geloofs, en
allerminst begunstiging van zoogenaamde “universiteiten” met leerstellig gebonden
personeel.’
Intusschen, een anti-clericale positie hadden ook unieliberalen, vrijzinnig- en
sociaal-democraten steeds ingenomen. Geen nieuwe klank dus, dit anti-clericalisme!
Ook niet - om de zelfde redenen - het anti-protectionisme, waarop een zinsnede in
den aanhef van het manifest doelde.
Andere woorden vormen dus de beteekenis van het manifest. Daar zijn allereerst
die, gericht tot hen, wier belangen, bij een dreigenden groei van de democratie, hoe
langer hoe minder behartiging wachten. De ongevallenwet had een ernstige les
gebracht, te leerzamer omdat elke dag nieuwe euvelen liet blijken, klaarder deed
inzien hoe weinig de democratische wetgever van 1901 de gevolgen van zijne alle
andere landen overbiedende generositeit had weten te berekenen. De wet op het
arbeidscontract lag klaar - practisch als het gedicht van een staatkundig poëet! Nieuwe
lasten werden reeds gepakt - ziekte-, invaliditeitsverzekering -; wat andere taak kan
de ezel der Nederlandsche industrie immers hebben dan te dragen tot hij bezwijkt!
Wien dat bezwijken een noodlot dacht, voor zich en voor het land, las dus met
instemming: ‘De sociale wetgeving, inzonderheid de arbeidersverzekeringswetgeving
eischt vooralsnog uitbreiding en herziening. Een meer practische geest behoort deze
wetgeving te doordringen. Kosten en
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ambtenaarsbemoeiing met de daaraan verknochte toeneming van strafvervolgingen,
moeten binnen redelijke grenzen worden gehouden en teruggebracht.’
Breeder, en nadrukkelijker nog, werden bezwaren ontwikkeld tegen de wijze,
waarop allengs het tempo van den politieken dans tot een presto wordt verhaast:
‘Staatkundige vrijheid achten zij gewaarborgd door de gezonde werking onzer
constitutioneel-monarchale instellingen.’
‘Voor die gezonde werking is noodig geleidelijke uitbreiding van kiesbevoegdheid
naar gelang van toenemende geestelijke ontwikkeling en stoffelijke onafhankelijkheid
der burgers.’
‘Het op den voorgrond brengen van een nieuwe regeling van kiesrecht met een
daaraan voorafgaande en daardoor noodzakelijke Grondwetsherziening achten zij
thans niet gewenscht. Voor een Grondwetsherziening, waarbij het kiesrechtvraagstuk
in zijn geheelen omvang, dus ook het gemeenteraadskiesrecht, het vrouwenkiesrecht
en de evenredige vertegenwoordiging, alsmede andere belangrijke onderwerpen die
daarmede samenhangen, zooals de samenstelling en de bevoegdheden der Eerste
Kamer worden in behandeling genomen, achten zij de denkbeelden niet rijp. Een
poging daartoe is bij voorbaat met onvruchtbaarheid geslagen en zoude slechts eene
ongewenschte stremming in den wetgevenden arbeid teweegbrengen. Een
Grondwetsherziening, uitsluitend strekkende om den gewonen wetgever algeheele
vrijheid te geven voor de regeling van het kiesrecht, ontleent in de gegeven
omstandigheden hare beteekenis aan den wensch om tot spoedige invoering van
algemeen kiesrecht over te gaan.’
Dàn, een stevig front tegen de ontwrichting van het staatsorganisme: ‘Krachtige
handhaving van orde en gezag is eerste plicht der overheid. Zij is gerechtigd van alle
ambtenaren te verlangen dat zij haar in de vervulling van dien plicht niet
bemoeielijken. De rechtstoestand dier ambtenaren behoort afdoende te worden
verzekerd.’
En eindelijk die zinnen, klinkend vreemd aan onze politieke ooren, en als
overgewaaid uit een verleden dat
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onze geslachten niet meer kenden: ‘Als hoofdbeginselen van liberale staatkunde
stellen zij, dat de staat naar den eisch van strikte onpartijdigheid, aan alle burgers
zonder onderscheid de ruimst mogelijke vrijheid verzekere.’
‘Maatschappelijke vrijheid achten zij, niet minder dan staatkundige, onmisbare
voorwaarde voor volkswelvaart en beschaving.’
‘Wetgeving en administratie, welke strekken tot verhooging van het stoffelijk,
geestelijk en zedelijk peil der geheele natie, behooren waarborgen te stellen voor,
en gericht te zijn op ontwikkeling van de zelfstandige kracht van alle staatsburgers.
Ook “sociale wetgeving” moet dus in de eerste plaats bestaan in het bevorderen,
aanmoedigen en steunen van persoonlijk initiatief en energie.’
‘Staatsdwang en ambtenaarsbemoeiing zijn eerst toelaatbaar, wanneer de werking
van het vrije, zelfstandige initiatief ontoereikend is, en voldoende vaststaat, dat
hetgeen ter behartiging van eenig algemeen belang tot stand moet komen, van
Staatswege eerder en beter kan worden verdicht dan door de vrije samenwerking der
belanghebbenden.’
Er is weinig in dat alles wat van de belangen eener bijzondere maatschappelijke
klasse spreekt. Even, wellicht, die zinsnede over herziening der arbeiderswetgeving.
Maar ligt ook niet hierin eerder een belang, aan arbeiders en werkgevers gemeen,
het belang van de gezonde ontwikkeling onzer arbeidsverhoudingen, nationaal belang
in den waren zin des woords? Gedoeld wordt, wij gaven het reeds te kennen, op de
ongevallenwet. Wel niemand kan afschaffing dier wet beoogen. Maar is het dan een
belang voor den werkgever alleen, als wijziging een vermijding van onnoodige kosten
tracht te verkrijgen, om zóó de belasting der industrie tot het hoog noodige te
beperken, belasting die immers op den duur verlaging der loonen, of achteruitgang,
opheffing wellicht van menig bedrijf zou tengevolge kunnen hebben!
Niet dus persoonlijke belangen kunnen tot gehoorgeven aan de in het manifest
weerklinkende roepstem hebben
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bewogen. Om in te zien wat tot gelijke stemming met den grondtoon er van in zoo
menig hoofd aanleiding gaf, is het noodig een blik op de verschillende politieke
partijen te werpen. Niet op haar sterkte of onderlinge verhouding in den strijd. Het
manifest was geen stembusgeschrift - waar, wij wezen het aan, niet anti-clericalisme
den hoofdtoon er van vormde, en bij den in 1905 te verwachten stembusstrijd wel
aan geen ander shibboleth voor de linksche partijen dan juist dat anti- clericalisme
kon gedacht worden, tegenover die incarnatie van het clericalisme, die het
ministerie-K u y p e r zich had getoond.
Onze bedoeling is te vatten de politieke grondgedachte van ieder der partijen. Voor
enkele dezer een niet gemakkelijke taak!
Spreken wij b.v. allereerst van de Liberale Unie. Noch in het
hervormingsprogramma zelf, noch in de daaraan voorafgaande overweging, valt een
staatsrechtelijke basis voor het uitgesproken politieke stelsel op te sporen. De
uitspraak: ‘dat voor de gezonde ontwikkeling van ons staatkundig leven noodig blijft
de handhaving van onze constitutioneele instellingen en volksrechten tegen iederen
aanval, van welken kant ook ondernomen, maar dat daarmede gepaard moeten gaan
ingrijpende hervormingen ter bevordering van de geestelijke en stoffelijke welvaart
van het geheele volk’ - is weinig meer dan een fraze, die wel iedere partij (de
Sociaal-Democratische uitgezonderd) kan onderschrijven.
In het hervormingsprogramma kan de kiesrechtparagraaf buiten beschouwing
blijven. Het belang van uitbreiding van kiesbevoegdheid ligt in het doel, dat men
met een op breedere kiesrechtbasis gebouwde Kamer wil bereiken. Dat doel, in de
volgende paragrafen omschreven, is van zóó velerlei schakeering, dat een hoofd tint
nauwelijks valt te bemerken. Nauwelijks - want eigenlijk is toch wel de algemeene
richting van de meeste en in de praktijk op den voorgrond gestelde bepalingen: de
staat zorge voor den burger en dwinge hem zich gelukkig te maken. Teekenend voor
het voortschrijden naar dit doel is een
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schijnbaar geringe wijziging in 1901, van het programma van 1896. Werd hier
gesproken van ‘invoering van een stelsel van verplichte verzekering enz., zoo noodig
ten deele op kosten van den staat’, in 1901 maakte men van deze laatste zinsnede:
‘en zulks, althans voor invaliditeit en ouderdom, ten deele op kosten van den staat.’
Het ‘zoo noodig’ was niet meer zoo noodig!
Principiëeler, oprechter, minder dan de Liberale Unie de leuze volgend: ‘Hervorm
wat gij niet ongewijzigd kunt laten zonder uw invloed te verliezen’, staat onmiddellijk
naast haar de Vrijzinnig-Democratische Bond. De beginselverklaring spreekt zijn
politieke grondgedachte uit: ‘De Vrijzinnig-Democratische Bond streeft naar
ontwikkeling van onzen constitutioneel-parlementairen regeeringsvorm in
democratischen zin en te dien einde naar algemeen kiesrecht voor de
vertegenwoordigende lichamen en naar gelijkstelling, ook wat de verkiesbaarheid
tot lid dier lichamen betreft, van mannen en vrouwen.
De Vrijzinnig-Democratische Bond spreekt als beginsel uit, dat door een krachtige
sociale wetgeving moet worden aangestuurd op het wegnemen van de
maatschappelijke oorzaken, welke tusschen de leden van het volk ongelijkheid
scheppen of versterken ten aanzien van hun ontwikkelingsvoorwaarden.
Hij is van oordeel, dat enz.; anderzijds verwerpt hij de meening, dat de staat in het
economisch leven zijner burgers slechts noodgedrongen, schoorvoetend behoort in
te grijpen.’
En de uitwerking van die beginselverklaring? Een gansche reeks van
dwang-bepalingen erop toegelegd van onze samenleving een marionetten-theater te
maken. Hier dus, duidelijker uitgesproken dan bij de Liberale Unie, en doelbewuster,
het streven naar haast absolute staatsvoogdij.
Haast absoluut - want consequent durft haar alleen de Sociaal-Democratische
Arbeiderspartij aan. Keurt nog de Vrijzinnig-Democratische Bond af ‘het streven
naar afschaffing van het persoonlijk eigendomsrecht op de productiemiddelen,’ de
S.D.A.P. teekent aldus haar aard
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en doel: ‘Onder den invloed dezer ekonomische revolutie heeft een deel van het
proletariaat zich vereenigd met het doel om de tot standkoming der socialistische
voortbrengingswijze te bevorderen.’
Dat hier in de praktijk op weinig anders dan Staatssocialisme wordt gedoeld,
bewijzen wel de eischen van de aan de beginselverklaring (waaruit wij citeerden)
toegevoegde strijd-, verkiezings- en gemeenteprogramma's.
Gaf het blootleggen van de politieke basis bij de ‘linksche’ partijen alleen voor
de Liberale Unie eenige moeilijkheid, bij de rechterzijde wordt naar zulk een
grondslag met minder goed gevolg gezocht. Althans bij het meest stabiele gedeelte
ervan, de Katholieke ‘partij.’ Het program der katholieke leden van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal bevat een aantal wenschen zonder eenig politiek verband. Die,
betrekking hebbende op subsidiën en voorrechten voor ‘bijzondere’ instellingen zijn
van zuiver clericalen aard. En politiek niets zeggend zijn uitlatingen als: ‘Godsdienst,
huisgezin en eigendom zijn de van God gewilde grondslagen der maatschappij.’
‘Voornamelijk in den nood dezer tijden moet de Staat zijn macht op dit gebied
doen gelden, altijd met eerbiediging van de natuurlijke rechten van persoon en
huisgezin.’
Later werd verklaard: ‘De verzekering van werklieden tegen ziekte, ouderdom en
invaliditeit behoort in het volgend wetgevend tijdperk een voornaam punt van
wetgeving uit te maken,’ in verband waarmede dan nog werd opgemerkt dat zonder
herziening der tarieven van in- en uitvoer deze verzekering onuitvoerbaar wordt
geacht.
Men heeft zich er weinig over verwonderd dat het Rapport omtrent het
Kiesrechtvraagstuk, aan den Algemeenen Bond van R.K. Kiesvereenigingen in
Nederland uitgebracht door de commissie daartoe benoemd, van zóó weinig politieke
overeenstemming in katholieke kringen deed blijken. Merkte niet een der katholieke
bladen - m.i. terecht - op dat de katholieke partij eigenlijk géén politieke vereeniging
is?
Een schijnbaar meer sprekende politieke tint wordt
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in het program der anti-revolutionaire partij waargenomen. Men heeft het gaarne
over een anti-revolutionair staatsrecht - maar wie het wil grijpen, vindt het glad als
zekere visch die maar niet bij den staart is te pakken. ‘Zij belijdt, dat de overheid
regeert bij de Gratie Gods’ zegt het Program, maar, verheldert ons Dr. K u y p e r 1):
‘We erkennen dat er oogenblikken zijn, waarin de natuurlijke hoofden des volks
zelfs de roeping hebben om aan een goddelooze tyrannie waardoor het volk omkomt,
een einde te maken, en eeren mitsdien onzen opstand tegen Spanje, Engelands
omwenteling onder W i l l e m III, Amerika's afval van Groot-Brittanje, en onze
omwenteling van 1813.’
Alzoo de ‘Gratie Gods’ een geenszins onbreekbaar schild tegen opstand!
Andere theocratische aanloopen leiden in het program zelf slechts tot onschuldige
sprongetjes: ‘De overheid, zoo leert ze, is als dienaresse Gods, in een christelijke en
dus niet-godsdienstlooze natie, gehouden tot verheerlijking van Gods naam’ - luidt
de praemisse van art. 4. Tot zijn niet geringe verbazing onderschrijft de verstokte
liberalist de conclusie met haast warme instemming: ‘(De overheid) behoort
diensvolgens:
a. uit bestuur en wetgeving alles te verwijderen, wat den vrijen invloed van het
Evangelie op ons volksleven belemmert;
b. zichzelve, als daartoe in volstrekten zin onbevoegd, te onthouden van elke
rechtstreeksche bemoeiing met de godsdienstige ontwikkeling der natie;
c. alle kerkgenootschappen of godsdienstige vereenigingen, en voorts alle burgers,
onverschillig welke hunne denkwijze aangaande de eeuwige dingen zij, te behandelen
op voet van gelijkheid; en
d. in de consciëntie, voorzoover die het vermoeden van achtbaarheid niet mist, een
grens te erkennen van haar macht.’
Slechts de eisch van art. 5 schijnt wat juister op de

1) Ons Program, 1907, bldz. 18.
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pas genoemde praemisse te passen: ‘Zij belijdt, dat de overheid..., het recht heeft den
eed te vragen, enz.’
Hoe stemt dat met alinea d. van art. 4? De commentator (en in deze partij heeft
deze uitlegging een meer dan gewone waarde!) zegt het ons1): ‘Op handhaving van
den eed dringen wij dan ook zeer beslistelijk aan, edoch onder de volgende bedingen:
1e enz.
4en dat van atheïsten, d.i. van dezulken, die niet onvoorwaardelijk verklaren in den
levenden God te gelooven, geen eed worde afgenomen, noch ook een belofte als
onder § 3 is aangegeven, maar dat men met deze exceptioneele lieden in dezer voege
te werk ga, dat hij, ten genoege van de overheid zich bereid verklare, om, voor geval
deze dit eischt, door een achtbaar persoon (tegenover wien evenzeer aan de overheid
het recht tot wraking behoort te blijven, en van wien vooral bewezen is dat hij den
betrokkene genoegzaam van nabij en lang genoeg gekend heeft) onder eede te doen
verklaren, dat bij hem geen vermoeden tegen de waarheidsliefde van dezen atheïst
in de aanhangige zaak bestaat.’
Komt het leelijke beest daar niet uit de mouw gluren? Niet iemands zedelijk
handelen, maar zijn theologisch-filosofische overtuiging bepale of hij het vermoeden
van achtbaarheid mist, en zijn consciëntie dus aan de overheid grenzen stelt. Is dit
misschien theocratie? En komt niet in het volgende nog meer uit hoe deze
theocratische gevoelens (weinig vereenigbaar met eerbied voor anderer consciëntie)
den eigenlijken grondslag van het stelsel vormen: ‘Wij daarentegen willen onzen
staat zóó inrichten, dat het politieke leven en het volksleven op elkaar sluiten. En wijl
we nu niet een volk van atheïsten, maar een “christelijke natie” zijn, wenschen we
aan den staat ook zulk een regeling te geven, die practisch op dien toestand past,
d.w.z. een inrichting, waarin de christen zich thuis en op zijn plaats gevoelt en die
den atheïst steeds aan het

1) Dr. K u y p e r , Ons Program, 1907, bldz, 102.
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onloochenbare feit herinnert, dat niet de christen, maar hij de uitzondering is, en er
dus óók wel op hem, ja, maar toch niet dan bij exceptie is gerekend.’
‘Een stelling, waarbij we uitgaan van het notoire feit, dat de staatsregeling niet op
blinde, noch op doove, noch op kreupele lieden is aangelegd, maar zich regelt naar
den gewonen mensch, die ziet, hoort en loopt; en, evenals in casu aan de atheïsten,
zoo ook wel aan de blinden, de dooven en kreupelen een zoo goed mogelijke existentie
verzekert, maar eene existentie die dan toch steeds het karakter van uitzondering
blijft dragen, en nimmer regel kan worden.’
‘Zelfs gaan we hierin zóóver, dat we weigeren zouden, ter wille van den atheïst
den staat van directe geloofspropaganda af te houden, indien (wat we ontkennen)
het geloof van dien aard was, dat het staatspropaganda verdroeg.’
‘Leerde de historie, dat staatsbemoeiing om het geloof uit te breiden en zuiver te
houden, doel trof dan zou de eere Gods en de behoudenis van zondaren ons zoo
boven alles gaan, dat we geen oogenblik aarzelen zouden, zelf de staatsmacht te hulp
te roepen.’
‘Gods eere toch en de glorie van zijn naam staan zoo oneindig hoog boven alle
constitutie en parlementair behang en conventioneelen vorm, dat aarzeling zonde
zou zijn, indien men wist dat staatsdwang die eere kon verhoogen.’
‘En zoo ook, de “zaligheid der zielen,” de “behoudenis van zondaren,” het “in
aanraking brengen van den zinlijken mensch met de hoogere levenskrachten des
hemels,” is een zoo eminent heilig belang, dat we er voetstoots alle politieke belangen
voor zouden prijs geven, indien gebleken was, dat staatsbemoeiing dit doel kon
helpen bereiken.’1)
Men mag vragen of een zóó opportunistisch inzicht in de toekomst aan theocratisch
drijven wel voldoende perken zou blijken te stellen. Of niet veeleer met de macht
tot

1) Dr. Kuyper, Ons Program 1907, bldz. 82.
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dwingen steeds de overtuiging geboren wordt dat dwang ook in consciëntie-zaken
zijn profijt heeft.
Bij zulke inzichten in zaken van geweten, verwacht men in alle andere dingen een
volstrekt huldigen van het geoorloofde van staatsbemoeiing. Veel zegt het
anti-revolutionaire programma zelf niet daarover. Art. 10 spreekt van de
noodzakelijkheid van decentralisatie in het staatsbestuur. Een tegenovergestelde
richting dus als verwacht werd! Verder nog den zelfden kant uit, gaan de geschriften
der apologeten van het anti-revolutionairisme. Op het voetspoor van mr. G r o e n
v a n P r i n s t e r e r trachten zij zelfs het anti-staatssocialisme voor te stellen als de
kern van het antirevolutionaire staatsrecht, en zulks dan in tegenstelling met het
liberale (door hen bij voorkeur genoemd revolutionaire) staatsrecht.
Wat heeft tot zoo onlogische paring van theocratisch grondbeginsel en politieke
vrijheidszucht geleid? De zelfde redenen die een katholieke partij in '53 bewogen
vrijheidlievend te zijn. Tot '88 was de anti-revolutionaire partij nimmer
regeeringspartij. Ter wille van eigen vrije ontwikkeling was zij dus verplicht te stellen
dat de staat het recht mist zich voogd over zijn burgers te achten. De patriarchale
periode van 1815 tot '48 was weinig ‘profijtelijk’ gebleken voor de mannen van
calvinistischen huize. Men hoore Dr. K u y p e r er maar over:1)
‘Althans vergeten mogen we nimmer, dat onder de Grondwet van 1815 de hardste
slagen aan de macht van het christelijk geloof in den lande zijn toegebracht; dat de
wêerontluiking van het christelijk element met een eigen organisatie onder het
vigeeren van die Grondwet (van 1815) steeds is tegengehouden; en dat zelfs de school
van 1806, bij ontstentenis van positieven zin in den kring onzer machthebbenden,
van achteren bezien nog wel zoozeer de moeder der neutrale Staatsschool is gebleken,
als van de vrije school die den Christus eeren kan.’
Het is de eigen methode der katholieken: om vrijheid

1) t.a.p., bldz. 116.
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roepen in landen met andersdenkende regeering, maar (ik vond in een filosofisch
leerboek van den Duitschen katholiek S t ö c k l deze dubbelhartige leer verdedigd
en aangeprezen!) haar weigeren waar men zelf de baas is. Zóó blijkt immers ook de
praktijk van het anti-revolutionairisme. In de partij-organisatie - waar men geen
tegenspraak duldt. Aan de ‘vrije’ universiteit - waar afwijkende denkbeelden worden
geweerd. En in het staatsleven - waar Dr. K u y p e r , met verloochening van een
geheel theoretisch verleden, met beide handen naar Duitsche
dwangverzekeringswetten greep.
Aanvankelijk een zijtak van de anti-revolutionaire partij, maar spoedig eigen
wortelen schietende en krachtig er naast opgroeiende, onderscheidt de
Christelijk-Historische partij zich van eerstgenoemde voornamelijk door steviger
standhouden tegen staatssocialistische invloeden. De opzet van het program ademt
echter pure theocratie: ‘zedelijkheid en recht, gezag en vrijheid, en derhalve ook de
instellingen, welke dienen om die te handhaven en te bevorderen, vinden hun
grondslag in eene ordening Gods, welke ook op staatkundig gebied richtsnoer en
toetssteen in alles moet wezen.
Die ordening is geopenbaard door hetgeen daaromtrent in de Heilige Schrift
gevonden en in de leiding Gods in de geschiedenis der volken waargenomen wordt.
De maatschappelijke ontwikkeling mag derhalve niet naar willekeur verwrongen,
doch moet bij het licht van Gods woord verder geleid worden.’
Wie nog aan de bedoeling hiervan mocht twijfelen, vindt die verduidelijkt in art.
1 der Algemeene Beginselen van de dezer dagen tot stand gekomen
Christelijk-Historische Unie: ‘De regels, waarnaar het gezag in den staat moet worden
uitgeoefend, is de in de H. Schrift geopenbaarde ordening Gods, onverschillig welke
de personen zijn, die tijdelyk met eenige staatsbediening zijn belast.
Deze ordening behoort op staatkundig gebied in alles richtsnoer en toetssteen te
zijn.
Ter beoordeeling op staatkundig gebied van de vraag,
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wat die ordening Gods is, worde gelet, niet alleen op de stellige uitspraken der H.
Schrift, maar ook op het oordeel der Christelijke kerk en op de leiding Gods,
waargenomen in de geschiedenis der volken.’
Hoe weinig de H. Schrift nu ook afkeerig moge zijn van overheidsbemoeiing met
het maatschappelijk leven (ik denk ook aan Leviticus XXV), de bepalingen van het
Christelijk-Historisch program ademen allerminst reglementeer-zucht: ‘zooveel
mogelijk moet het particulier initiatief worden aangemoedigd en gesteund, doch niet
vervangen worden door directe staatsbemoeiing. Leiding van de Overheid behoeft
niet te worden uitgesloten, en daar vooral waar een te bereiken goed doel niet anders
dan door eenheid van handelen bereikbaar is, is overheidsdwang gerechtvaardigd.
Samenwerking van patroon en arbeider dient te worden in de hand gewerkt en daarop
eene wetgeving gebouwd, die, met eerbiediging van aller recht, inzonderheid hun
ten goede komt, die vooralsnog het meest aan overheidssteun behoefte hebben.’
Bij het beoordeelen van de staatsrechtelijke beginselen der christelijk-historische
partij zal men, vooral zoolang zij niet regeeringspartij is, den theocratischen grondslag
wellicht buiten beschouwing kunnen laten. Te meer als men voor die beoordeeling
ook de geschriften van haar leider, Mr. d e S a v o r n i n L o h m a n , mede mag in
oogenschouw nemen.
In zijn ‘Gezag en Vrijheid’ beperkt hij het recht van den Staat om in te grijpen tot
die gevallen, waarbij tegenstrijdige belangen in botsing komen, ons aldus in gedachten
roepend Kant's uitspraak1): ‘Eine jede Handlung ist recht, die oder nach deren Maxime
die Freiheit der Willkür eines jeden mit jedermanns Freiheit nach einem allgemeinen
Gesetze zusammen bestehen kann.’
Ik heb getracht in dit overzicht van de richting der voornaamste politieke partijen de
kernen uit te pellen, al het toevallige, veelal tijdelijke dat haar omgeeft weglatend.

1) I. K a n t 's Metaphysik der Sitten. (Karl Vo r l ä n d e r , 1907), bldz. 35.
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Voor bijna alle partijen vond ik een soms open uitgesproken, soms bewimpeld, hier
gaarne en welbewust, ginds half gedwongen, streven naar staatsvoogdij. Slechts de
Christelijk-Historische partij onthield zich ervan - ondanks haar theocratische
praemisse -, terwijl de Katholieke partij minder als een nationale politieke partij dan
als een zelfstandige afdeeling een er internationale godsdienstige organisatie is te
beschouwen.
Dat verschijnsel, het meer en meer komen van alle partijen onder den magnetischen
invloed van het staatssocialisme, vindt historisch een gemakkelijke verklaring. De
‘pendulum’-gang van de Engelsche politiek vinden we in de gansche geschiedenis
terug. ‘Was überhaupt die Welt bewegt, ist der Widerspruch’, zegt H e g e l . Maar en het is de geniale verdienste van dezen filosoof dit te hebben aangetoond - iedere
nieuwe phase van het geschiedkundig gebeuren is tevens een synthese van de
tegenstelling in de beide voorgaande.
Na de tirannie van het gildewezen had de ontwikkeling der fabrieksnijverheid
geleid tot het ‘ben ik mijn broeder's hoeder?’ van de Manchester-school, tot de dagen
waarin een J.B. S a y kon schrijven1): ‘Het is niet te vreezen, dat het verbruik bij de
arbeidende klasse zich zeer ver uitbreide, uit hoofde van den ongunstigen toestand,
waarin zij verkeert. Uit een menschlievend gevoel zou men hen en hun gezin gekleed
wenschen te zien naar de behoeften van de luchtstreek en het jaargetijde. Men zou
wenschen, dat zij in hunne woningen de noodige ruimte, lucht en warmte voor hunne
gezondheid mogten vinden, dat zij een gezond en overvloedig voedsel genoten, en
dat zij daaraan zelfs eenigen smaak en verscheidenheid konden geven, maar er zijn
weinig landen, waar men het niet daarvoor houdt, dat zulke gematigde behoeften
reeds de grenzen van het streng noodzakelijke overschrijden, en waar zij bij gevolg
tevreden moeten zijn met de gewone dagloonen van de laagste arbeidsklasse.’

1) Traité d' Economie politique. Ik bezit een Hollandsche vertaling van 1857. Aldaar, bldz. 505.
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Zúlke theorie had geleid tot zúlk een praktijk als spreekt uit de woorden van den
Engelschen fabrikant N a s m y t h (ook geciteerd bij Q u a c k , De Socialisten, I, bldz.
8), die op de vraag of hij wel eens erover had nagedacht wat uit ontslagen arbeiders
en hun gezin moest worden, antwoordde: ‘ik weet dat niet, maar ik zou het aan de
natuurlijke werkingen der maatschappij zelve overlaten!’
Een vrijheid die tot zulke excessen had geleid moest tot dwang doen reageeren.
Intusschen, niet een terugkeer tot geheel gelijken dwang als die van het gildewezen
kon worden verwacht. Want een nieuwe tegenstelling had zich gevormd. In den tijd
dat M a c h i a v e l l i zijn Vorstenboek kon schrijven had de eenling, de enkele mensch,
slechts waarde voor zooverre hij het geheel, den staat, diende. De dwang van het
gildewezen was er een niet, of niet in de eerste plaats, ten dienste van den enkelen
gezel of meester, maar ten dienste van het bedrijf in zijn geheel. In die opvatting
bracht de Fransche revolutie wijziging. De mensch - buiten elk maatschappelijk
verband - de natuurmensch van R o u s s e a u 's ‘Emile’, bevond zich weer op het
eerste plan, als in het oorspronkelijk Christendom. Men zou den dwang dus niet meer
aanwenden allereerst in het belang van het geheel, maar in dat van den eenling. Ook
in ander opzicht won deze aan beteekenis. Vroeger was het de heerscher, aan wien
het recht toekwam dwang te hanteeren; voortaan zal het de gemeenschap zijn, die
gezamenlijke wil van allen, waaromtrent althans de fictie bestaat dat ieders
afzonderlijke wil er een deel van uitmaakt.
Zóó moet, naar mij voorkomt, de wording en gedachtegang der huidige democratie
worden verklaard. En het was de tegen dezen gedachtegang in de geesten geboren
tegenstelling, die het manifest der 75 uitsprak. Een tegenstelling die evenwel niet
terugkeert tot een abstinentisme als dat der oude economie, een standpunt, reeds
overwonnen in '48, toen M i l l zijn Principles of Political Economy schreef1). Van
onwetendheid - of opzettelijke misleiding -

1) Zie Book V, On the Influence of Government, Chapter I.
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getuigt elke bewering, die aan de vrije-liberalen de overtuiging toeschrijft dat
‘governments ought to confine themselves to affording protection against force and
fraud: that, these two things apart, people should be free agents, able to take care of
themselves, and that so long as a person practises no violence or deception, to the
injury of others in person or property, legislatures and governments are in no way
called on to concern themselves about him’1). Dat, ook ongeleid, de maatschappij tot
één enkele ‘harmonie économique’ zou worden (als B a s t i a t dacht) - geen enkele
vrije-liberaal die het kan meenen! Ten allen tijde, maar nu meer dan ooit, nu de
verhoudingen grooter en voor den eenling minder overzichtelijk, de maatschappelijke
mechanismen steeds ingewikkelder worden, heeft het zoo veelzijdige leven der
gemeenschap leiding noodig. Maar op de vraag, waarin die leiding moet bestaan en
tot hoeverre zij mag gaan, heeft de vrije-liberaal slechts één antwoord, dat van M i l l
aan het einde van zijn voortreffelijk boek: ‘Even in the best state which society has
yet reached, it is lamentable to think how great a proportion of all the efforts and
talents in the world are employed in merely neutralizing one another. It is the proper
end of government to reduce this wretched waste to the smallest possible amount,
by taking such measures as shall cause the energies now spent by mankind in injuring
one another, or in protecting themselves against injury, to be turned to the legitimate
employment of the human faculties, that of compelling the powers of nature to be
more and more subservient to physical and moral good.’
Dit inzicht is meer dan eenvoudig politiek-practisch, het is een wijsgeerige
overtuiging2). En als zoodanig een vooruitgang - want een synthese van twee oudere
tegenstellingen. Vooruitgang niet in haar nieuwheid (zij wortelt in de Grieksche
philosophie - maar welke waarheid werd

1) M i l l , t.a.p. 1888, bldz. 480.
2) Het proefschrift van Prof. v.d. V l u g t : ‘De Rechtstaat volgens de leer van R u d o l f
G n e i s t ’ opende mij hiervoor de oogen.
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niet reeds voor duizenden jaren uitgesproken?) doch in haar winnenden invloed.
Eenerzijds staat daar de theïstische opvatting: Onze kennis van het absolute, van
wat blijvend is in den stroom van het veranderlijke, van wat werkelijk is achter al
het schijnbare, is ons in bepaalden vorm en voor altijd geopenbaard. De antwoorden
op alle hoofdvragen van zedelijkheid en recht staan daar als in bazalt gehouwen,
onuitwischbaar voor alle eeuwen, en gevend het richtsnoer tot handelen ook voor
den laatsten mensch. Niet ganschelijk consequent meer wordt deze opvatting
intusschen gevonden. Het Roomsch-Katholicisme heeft in zijn kerk een levend
organisme, dat in zijn onaantastbare uitleggingen van de openbaring deze tot een
niet éénmaal voor alle tijden vastgestelde norm doet worden. En het Calvinisme van
na de zeventiende eeuw beseft ook de historie en een kerk noodig te hebben, tot
aanvulling van wat de openbaring voor onze dagen aan ledige ruimten mocht blijken
te hebben!
Aan de andere pool van het gedachteleven staat het materialisme: Het eenig
werkelijke is de stof met zijne attributen. Iedere vooruitgang is toevallig en het gevolg
van in de stof werkzame, niet geestelijke wetten. H e r b e r t S p e n c e r , na in zijn
First Principles zelf de noodzakelijkheid van wat hij noemt het ‘Unknowable’ te
hebben aangetoond, stelt in het verdere verloop van dat werk, met geheel voorbijgaan
van dat ‘onkenbare’, als de oorzaak van allen vooruitgang de altijd durende,
samenhangende deeling en herdeeling van stof en beweging.
In kunst, moraal en recht wordt dit materialisme tot subjectivisme, of incarneert
zich in de met het historisch materialisme van M a r x samenhangende
levensbeschouwing. Alle waarden (het schoone, goede, rechtvaardige) worden
toevallig en tijdelijk, weerspiegelingen van productie-verhoudingen. Recht en macht
zijn synoniem. De staat is de organisatie van den economisch sterke, het instrument
waarmede deze zijn positie handhaaft.
Antipoden in wereldbeschouwing, leidt beider (theïsten en materialisten)
grondbeginsel langs verschillenden weg
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tot gelijk politiek optreden. De eerste ontleent aan zijn openbaring het recht tot ingaan
te dwingen. Slechts opportunistische overwegingen (wij zagen het) kunnen hem
weerhouden van dat recht gebruik te maken. De laatste heeft, waar alles van de
productie-verhoudingen afhangt, zich slechts één doel te stellen: deze te wijzigen.
En daarbij van dwang gebruik te maken, kan immers geen enkel bezwaar hebben!
Of, gaat hij al niet tot de Marxistische consequentie, wijziging van het materiëele
leven zal toch hoofdzaak voor hem blijven.
Het is in K a n t 's moralisme dat de geteekende tegenstelling een overbrugging
vindt - moge deze bij K a n t zelven nog slechts in onderbouw aanwezig zijn.
Gelijk de categorieën van het zijn, ofschoon eerst bij voortgezette
geestesontwikkeling tot bewuste ideeën geworden, reeds a priori aanwezig waren,
is ook de voortgaande ontplooiing van onze moreele gevoelens slechts de ontbolstering
van a priori in ons gevoels- en geestesleven aanwezige kernen. Of, toegepast op het
staatsleven: het recht wordt niet gemaakt, is evenmin in zijn volheid reeds explicite
en voor alle tijden aanwezig, maar wordt gevonden. Wordt, met het theïsme, dus de
aprioriteit van het recht erkend, met het subjectivisme wordt toegegeven de
betrekkelijke waarde van allerlei concreete Rechtsvinding.
Van haast niet te overziene gevolgen zijn deze principies voor ons moreel en
staatkundig handelen. Aan ons gevoelsleven eigen, niet afgeleide maximen gevende,
stellen zij, nu eenmaal doelbepaling álleen voor het gevoel waarde kan hebben, en
slechts in harmonie tusschen voelen en zijn geluk kan liggen, ons tot plicht, op straffe
van disharmonie en smart, het naspeuren van die maximen en, indien gevonden, het
opvolgen daarvan. En dat, bij den onverbrekelijken samenhang van moraal en recht,
zoowel in het private als het publieke leven.
Andere gevolgen voegen zich daarbij. Daar om de eenheid te vinden, men het
verscheidene moet kennen, het blijvende niet zonder het veranderlijke is te ontdekken,
kan slechts een voortdurend ingaan ook in anderer gevoels-
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engedachteleven ons tot de kennis van de voor ons zelven geldende levensmaximen
brengen, een ingaan dat niet mogelijk is zonder opzoeken van harmoniëerende punten.
Maar daarmede wordt nog een andere tegenstelling tot hoogere eenheid
saamgesmolten, die n.l. tusschen individu en gemeenschap. Voor individu en staat
thans nog slechts een verschillend gedeelte van dezelfde taak. De eerste heeft in een
voortgaande ontplooiing van zijn gevoels- en gedachteleven, in voortdurende
aanraking met dat van zijn medeindividuen, te streven naar steeds klaarder weten en
strenger opvolgen van de in hem als in de anderen levende moreele maximen. Maar
geen ander doel heeft de staat! Te trachten naar rechtsvinding, naar de mogelijk
making dier ontplooiing, te worden tot Rechtstaat. ‘Also - zegt K a n t 1) - sind es drei
verschiedene Gewalten (potestas legislatoria, executoria, judiciaria), wodurch der
Staat (civitas) seine Autonomie hat, d.i. sich selbst nach Freiheitsgesetzen bildet und
erhält. In ihrer Vereinigung besteht das Heil des Staats (salus reipublicae suprema
lex est); worunter man nicht das Wo h l der Staatsbürger und ihre Glückseligkeit
verstehen musz; denn die kann vielleicht (wie auch R o u s s e a u behauptet) in
Naturzustande oder auch unter einer despotischen Regierung viel behaglicher und
erwünschter ausfallen; sondern der Zustand der gröszten Uebereinstimmung der
Verfassung mit Rechtsprincipien versteht, als nach welchem zu streben uns die
Vernunft durch einen kategorischen Imperativ verbindlich macht.’
En zóó, in de versmelting der tegenstelling tusschen individu en staat, wordt tegelijk
weggenomen die tusschen het ‘laisser faire’ van de eerste helft der negentiende eeuw,
en het dwangsysteem dat de moderne democratie ons dreigt op te dringen. Wel wordt
als noodzakelijke voorwaarde voor allen vooruitgang gehandhaafd de vrijheid. Waar
deugd, d.i. het maximum van zelfbepaling, doel is, kan slechts aan den vrijen mensch
de bereiking van dat doel worden gesteld. ‘Strijd van onzen wil, uit rechtsgevoel,

1) t.a.p., blz. 141. Men bedenke dat dit geschreven werd in een tijd, waarin twijfel aan de ‘drie
machten’ staatsrechtelijke ketterij heette.
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tegen den drang der begeerten, is een der hoogste vormen van deugd, en de
betrekkelijke kracht van wil en begeerte is een der zuiverste graadmeters voor de
zedelijkheid van elk mensch’1). Maar aan den staat behoort daarbij niet een negatieve
politie-rol, maar de zeer positieve, moreele taak, waar mogelijk iederen hinderpaal
uit den weg te ruimen, die de verwerkelijking van dat doel zou kunnen tegenhouden.
Ook, en in niet geringe mate, zal daarbij de zorg voor de materieele belangen van
den staatsburger zijn aandacht eischen, maar bij elken stap in die richting zal hij zich
wèl hebben af te vragen of hij, het materieele leven verzorgende, het moreele niet in
gevaar brengt. En te ernstiger zal die vraag rijzen waar hij dwangmiddelen kiest, die
in zich zelf reeds een aantasten van het zedelijk zelfbepalen beduiden.
Een gewichtige en moeielijke taak, die aldus aan den staat wordt opgelegd!2)
Bij de vermelding van de programma's der verschillende partijen heb ik opzettelijk
vermeden op de kwestie van het kiesrecht in te gaan. Bespreking daarvan was niet
mogelijk alvorens den staat zijn doel was aangewezen. Nu dat doel is geteekend als
een zedelijk doel, komt ook de kiesrechtvraag in een bijzonder licht. Allen die tot
bereiking van dat doel hebben mede te werken, en dus stellig de
volksvertegenwoordiger, wiens taak is met den soeverein samen te arbeiden aan het
voor langen tijd vastleggen van het gevonden recht, behooren te zijn bekwaam en
van hoog zedelijk gehalte. Het mag wel tot de ondenkbaarheden gerekend worden,
een methode te vinden tot het samenstellen van een college, uitsluitend uit zulke
mannen bestaand. Maar, er kan naar gestreefd worden, en stellige eisch daarbij is
dat de individueele afwijkingen van de gestelde normen, zoo al niet elkaar
neutraliseerend, toch geenszins

1) L e c k y , Geschiedenis van het Rationalisme in Europe, uit het Engelsch vertaald door J.G.
t e n B o k k e l , 1894, bldz. VIII.
2) En die tevens verklaart mijn opmerking aan het begin van dit artikel, over den naam van
onzen bond.
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elkander versterken. Nu is zeker partijdigheid, en deze in de eerste plaats, een ernstige
afwijking van de zedelijke norm. Allereerst dient dus voorkomen te worden dat een
volksvertegenwoordiging - waar partijdigheid bij ieder harer deelen niet altijd kan
worden ontgaan - in haar geheel daarvoor zoo weinig mogelijk gevaar biedt. Daarvoor
is noodig dat zooveel mogelijk klassen en richtingen in de maatschappij op hare
samenstelling inwerken - maar dat tevens in de hoeveelheid der inwerking naar een
zoo groot mogelijke mate van evenwicht worde gestreefd. Ligt hierin een wijzen
naar een kiesrecht van iederen staatsburger, de primaire eisch dat de
volksvertegenwoordiger in alle opzichten zedelijk hoogstaand moet wezen om
wetgever te kunnen zijn, verbiedt het toekennen van dat kiesrecht aan wie zelf nog
de eerste schrede op den weg tot moreele zelfbepaling moet zetten. ‘Het vestigen
van een volksorgaan - aldus B u y s 1) in bekende maar te weinig overdachte woorden
- is dus niet doel, maar middel, doch niet het eenige middel dat verwezenlijkt behoort
te worden om het gewenschte doel werkelijk te kunnen bereiken. De vergadering
moet volksvergadering zijn, maar eene, welke de bekwaamheid bezit en vooral ook
de zedelijke eigenschappen, onmisbaar voor de richtige vervulling van de haar
opgedragen taak. Ziedaar een tweede eisch, dien men stelt aan eene
vertegenwoordiging, welke voor haren arbeid berekend zijn zal, en een eisch welks
bevrediging even onmisbaar is als de eerste.’
Ik heb in het voorgaande getracht te ontvouwen aan welke grondbeginselen het
manifest van 1905 appelleerde. Een oproep die, gelijk ik reeds in den aanvang
opmerkte, niet onbeantwoord bleef. De kort daarna opgerichte Bond van Vrije
Liberalen stelde in den loop van 1907 zijn beginsel-program vast, waarin de boven
geformuleerde grondgedachte nadere uitdrukking vindt. Het ligt niet in de bedoeling
de details daarvan onder het oog te nemen. Ik

1) De Grondwet, I, bldz. 379.
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wil slechts tegen den inhoud ervan een bezwaar opperen, en een ander bezwaar, soms
gemaakt, weerleggen.
Ik zou, in de eerste plaats dan, de filosofische basis van het gegeven politieke
stelsel meer volkomen hebben uitgedrukt willen zien, en dan een plaats aan het hoofd
van het programma hebben willen doen innemen.
Omtrent dien filosofischen grondslag vinden we thans:
‘I. De staat heeft de persoonlijke vrijheid van allen te eerbiedigen en te verzekeren.
II. Inrichting en werking van het staatsbestuur behooren onafhankelijk te zijn van
elken invloed van kerkelijke leerstellingen.’
En dan verder, onder IV, als tusschenzin: ‘Bij de wetgeving, die meer in het bijzonder
gericht is op economische versterking van de zwakkeren in de samenleving, worde
bovenal gestreefd naar ontwikkeling en verhooging van zelfstandige kracht.’
Voor wie het voorafgaand betoog met instemming las, kan aan de onvolledigheid
van deze grondstellingen geen twijfel bestaan. Men heeft slechts den stam blootgelegd,
waar die nog in de aarde stak, maar de wortelen bedekt gelaten! Dieper graven dus
ware noodig geweest. En althans, vooropstelling van het gevondene aan al wat volgen
moest.
Zooverre voor wat mijn eigen bezwaar betreft. Dat van andere zijde opgesteld,
beschuldigt het program van vaagheid, van in zijn detailleering meer negatieve dan
positieve eischen te stellen. Wordt daarbij niet vergeten dat het program is een
beginsel-program? Dat wie dit opstelt allereerst een afweer bedoelt. Opwerpt
verschansingen, waarachter hij zich kan terugtrekken. Niet dadelijk is de gansche
ruimte daarbinnen voor practisch gebruik geschikt. Ge kunt er, als soms in Amerika,
in enkele maanden naar één enkel plan een geheele stad doen bouwen - maar stelt u
dan, gelijk dáár, aan de mogelijkheid bloot die weer in even korten tijd te moeten
verlaten. Met ijver, maar wèlbedacht behoort te worden gewerkt aan wat in de
uitgesproken beginselen verklaring behoeft, behoort te worden omschreven wat
positief staatsbeleid eischt, waar thans,
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negatief, slechts perken zijn gesteld. Reeds is een eerste poging daartoe gedaan, in
de benoeming van een commissie, belast met een onderzoek naar de vraag hoe, mede
in verband met uitbreiding van wettelijke voorziening in sociale nooden, onze
wettelijke ongevallenverzekering moet worden verbeterd. En toegezegd werd nog,
voor later, een verder onderzoek naar de taak van den staat inzake des staatsburgers
plicht het ongewisse in zijn bestaan niet onbezorgd tegemoet te gaan. De haastigen
oefenen dus geduld!
Een politieke partij heeft hare levensvatbaarheid niet bewezen, vóór zij den vuurdoop
der politieke verkiezingen heeft ondergaan. Binnen niet langen tijd wachten die ons
ook in Nederland weder, en het is vooral met het oog dáárop dat ik deze
uiteenzettingen gaf. Ik wilde natuurlijk geen geheel stelsel van staatsrecht ontvouwen,
nog minder een complete wereldbeschouwing opstellen. De plaats was er niet voor
- en mijn krachten zouden waarschijnlijk ontoereikend blijken. Maar ik heb het mijne
ertoe bij willen dragen dat, als straks samenwerking met andere partijen noodig of
nuttig kon blijken, in het verlangen daarnaar onze beginselen niet op den achtergrond
zouden worden geschoven of misschien geheel vergeten. Het is goed in den tijd van
verkiezingen in de eerste plaats op het nabije te letten, maar het is een slecht staatsman
die daarbij den horizont uit het oog verliest. De groote bewegingen in de
wereldhistorie hebben in beginselen haar kracht gevonden; de staatslieden van het
practisch bereikbare - zóó J o h a n d e W i t t - zagen hun arbeid door den tijd
vernietigen. Laat ook ons straks met helder oog het naastbijzijnde beschouwen; dat
is zeker voorwaarde van slagen. Maar laat in dat oog nimmer een vuur verdooven,
dat zijn aanzijn dankt aan het diepste bewegen van ons innerlijk bestaan.
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Nieuwe denkbeelden over de materie
Door Dr. J.E. Enklaar.
Onze moderne natuurwetenschap dateert van G a l i l e ï , N e w t o n en H u y g e n s .
De scholastieke philosophia naturalis was een poging om de natuur te persen in het
keurslijf van anthropomorphe begrippen en opvattingen in den tijd van het naïeve
realisme, dat aldus het wezen der onafhankelijk bestaande dingen meende te grijpen.
De Aristotelische hoofdgedachte, zooals zij geleeraard werd aan de Middeleeuwsche
universiteiten, kwam, ontdaan van den schijn van diepzinnigheid, dien de Latijnsche
paraphrase er aan gaf, hierop neer, dat er voor het plaats vinden van een gebeurtenis
een geheel van voorwaarden moest vervuld zijn, herleidbaar tot een klein aantal
categorieën. De laatste waren ontleend aan de menschelijke werkzaamheid, in het
bijzonder aan die van den mensch-kunstenaar. Zal een standbeeld verrijzen, dan zijn
er noodig materiaal en gereedschappen en boven alles een beeldhouwer, in wiens
brein het kunstwerk als voorstelling reeds bestaat, voordat de beitel in het marmer
gedreven wordt. Zoo vereischt een natuurgebeurtenis een materie, waarin zij zich
ontwikkelt, een vorm of idee van hetgeen er tot stand komt, een drijvende kracht,
die het verwezenlijkt naar het voorgestelde doel.
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De groote voorgangers op natuurwetenschappelijk gebied in de 16de en 17de eeuw
vatten de natuur mechanisch op, niet anthropomorph. Zij beschouwden haar als een
samengesteld raderwerk, welks deelen overal in elkaar grepen, waarvan de
bewegingen met vasten rhythmus en onveranderlijken samenhang van het eene deel
overgingen op het andere. Uit de verschijnselen zelf vormden zij de begrippen, die
zij voor de verklaring behoefden. Naast godsdienst en wijsbegeerte, die in beelden
en stelsels eenige uitdrukking trachten te geven aan het absolute, ontstond een
wetenschap van feiten en betrekkingen op den grondslag van het getuigenis der
zinnen, die de aandacht vestigde op den samenhang der verschijnselen niet op hun
aard of wezen. Sterk door haar onthouding van alles wat het menschelijk kenvermogen
te boven gaat, zou zij schatten geven van de betrekkelijke, zoo lang geminachte
kennis; de eenige, die per slot van rekening bereikbaar is voor den mensch.
N e w t o n heeft haar ingewijd met zijn mechanica van den hemel. Hij wist het
verband tusschen de bewegingen der hemellichamen met behulp van een klein aantal
goed gevormde begrippen in een korte formule uit te drukken, zijn beroemde wet
van de algemeene aantrekking der stof. Die begrippen - van massa, snelheid,
versnelling, kracht - geven betrekkingen aan tusschen verschijnselen in maat en getal,
die dus grootheden zijn. Zoo maakte hij de wiskunde - de leer der hoeveelheden, de
logica in cijfers en lijnen - tot een machtige hulpwetenschap bij de studie der natuur.
Zijn ‘Principia mathematica philosophiae naturalis’ is het oudste klassieke werk op
dit gebied, de eerste mathematische physica.
Wie eenig inzicht wil verkrijgen in dit deel der menschelijke kennis moet zich
rekenschap geven van den aard dier begrippen; daarin schuilt voor een goed deel het
karakter der moderne natuurwetenschap; daaruit blijkt de aard van de kennis, die zij
ons van de werkelijkheid geeft.
Wat is snelheid? Een betrekking tusschen de lengte van een weg en den tijd, waarin
hij doorloopen is. Met de eenheden van lengte en van tijd wordt ook de snelheid
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een bepaalde grootheid, aangegeven door een getal. Wat is massa? De hoeveelheid
stof van een lichaam. Uitnemend, zegt de natuurkundige, maar wijs mij hoe ik er een
meetbare grootheid van kan maken, anders geeft gij mij het eene woord voor het
andere. De maat is te vinden. Een looden en een houten bal van gelijk volume
ontvangen onder gelijke omstandigheden een even krachtigen stoot; de tweede
verkrijgt daardoor een snelheid ruim 4 maal zoo groot als de eerste, dus is de massa
van de tweede een vierde deel van die van de eerste. Hier openbaart zich dus de
massa als een tegenstand tegen het aannemen van snelheid, en staat in verband met
wat wij de traagheid der stof noemen. Volgens N e w t o n gaat er van elk stofdeeltje
een aantrekking uit op een ander. In die aantrekking, d.i. in de versnelling, die er het
gevolg van is, heeft men dus ook een maat voor de massa. De eenvoudigste maat
voor de massa wordt door de weegschaal verkregen, waarbij men gebruik maakt van
de werking tusschen het lichaam en de aarde, en als eenheid het gram neemt.
L a v o i s i e r maakte de chemie tot een wetenschap door het invoeren van de
weegschaal. Wat er met een lichaam ook gebeure, welke toestandsveranderingen het
ook onderga, de massa blijft onveranderd. Men drukt dit uit door de wet van de
onvernietigbaarheid van de stof.
Deze stelling werd reeds in de Oudheid verkondigd. Men meende er mede, dat er
iets - materie genaamd - in onveranderlijke hoeveelheid bestond. Voor bewijs was
de bewering niet vatbaar. Voor ons modernen heeft de stelling een geheel anderen
zin, spreekt zij het ervaringsfeit uit, dat welke physische of chemische verandering
een gegeven lichaam ook moge ondergaan, de versnelling, die het onder dezelfde
omstandigheden aan bepaalde andere lichamen geeft of er van ontvangt, dezelfde
blijft; m.a.w. dat een bepaalde meetbare bewegingsgrootheid standvastig is. Als de
massa der hemellichamen, b.v. die van de zon, veranderde, zou de lengte van het
jaar niet dezelfde kunnen blijven. Op N e w t o n 's standpunt leert dus ook de
sterrekunde - ons jaar is nog even lang als ten tijde der
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Egyptische Farao's - de onvernietigbaarheid van de stof.
Wat is kracht? Het is niet volgens vroegere begrippen een beweger achter de
verschijnselen, maar een betrekking tusschen de massa van een lichaam en de
aangroeiing van zijn snelheid per seconde. Zoo vormt de natuurkundige zijn begrippen
uit de verschijnselen. De natuurwetten geven de standvastige betrekkingen tusschen
aldus gemeten grootheden aan en stellen zoo in staat, om toestanden te voorspellen,
die later zullen intreden.
N e w t o n 's beroemde wet van de algemeene aantrekking der stof is een betrekking
tusschen de massa's der hemellichamen, hun onderlinge afstanden en de versnellingen,
die zij elkander geven volgens de lijnen, die de zwaartepunten verbinden. Met de
kennis dier massa's, der dislocatie, der snelheden en van de constante der
zwaartekracht zijn door die wet de loopbanen van elk dier hemellichamen gegeven.
En met de kennis van de laatste kan op elk gegeven tijdstip de stand van elk hunner
aan den hemel, de richting en de grootte der snelheid bepaald worden. Een
differentiaalvergelijking geeft dat alles een ondeelbaar oogenblik later. Wat de
bewegingstoestanden betreft kan men zeggen, dat de hemel geen geheim meer voor
ons heeft, dat de naaste toekomst geheel voor ons open ligt; voor een zeer ver
verwijderde toekomst geven onze wiskundige berekeningen echter niet zulk een
zekere en nauwkeurige kennis, wat P o i n c a r é uiteenzet in zijn ‘Les méthodes
nouvelles de la mécanique céleste’.
Onze natuurkennis draagt dus reeds door den aard van haar begrippen het karakter
van betrekkelijkheid. Absolute rust kent zij niet. Elke beweging, elke snelheid
onderstelt vaste punten (coördinaten) ten opzichte waarvan zij bestaat. Deze punten
kunnen ten opzichte van andere weder in beweging zijn. Absolute snelheden verplaatsingen ten opzichte van een punt in volstrekte rust - behooren in onze
mechanica niet thuis. Bij de studie van de bewegingstoestanden der lichamen van
ons zonnestelsel ten opzichte van elkander wordt geen rekening gehouden met de
snelheid van 20 kilometer per seconde, waarmede het geheele
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stelsel zich voortbeweegt in de ruimte in de richting van het sterrebeeld de Lier,
omdat elk stofdeeltje er van in die beweging deelt.
C o p e r n i c u s , zoo heet het vaak, bewees, dat de aarde om de zon en niet de
laatste om de eerste draaide. Inderdaad kon hij geen enkel bewijs voor die stelling
aanvoeren en achtte hij ze alleen aannemelijk op waarschijnlijkheidsgronden, o.a.
dat men eerder de groote zon dan de kleine aarde het middelpunt van het stelsel moest
achten.
Ook wij mogen de eene opvatting niet juist en de andere onjuist noemen zonder
nadere verklaring dier begrippen. Zoowel het stelsel van C o p e r n i c u s als dat van
P t o l e m ë u s zijn werkhypothesen. Als zoodanig echter zijn zij van ongelijke waarde.
Alleen dan, als wij de zon als rustend punt (als oorsprong van ons coördinatenstelsel)
aannemen, verkrijgen wij eenvoudige vormen voor de loopbanen der planeten en
worden zelfs bijzonderheden (storingen) en het verschilzicht der sterren begrijpelijk.
Daarom houden wij ons aan C o p e r n i c u s . In beginsel evenwel heeft zoowel de
voorstelling van P t o l e m ë u s als die van C o p e r n i c u s recht van bestaan en
kunnen alleen redenen van waarschijnlijkheid onze keus bepalen. Waar wij uit een
bepaald oogpunt eenvoud en orde zien en uit een ander een samengesteldheid, op
wanorde gelijkend, gelooven wij, dat het eerste ons den besten kijk op den stand van
zaken geeft. Wel zou het kunnen zijn, dat de kosmos niet was aangelegd op eenvoud
en orde, zooals wij die begrijpen, maar op wetenschappelijk standpunt mogen wij
het scepticisme niet zoo ver drijven; daar moeten wij de theorie, die het grootst aantal
verschijnselen in onderling verband op een ons verstand bevredigende wijze tot een
eenheid samenvat, als de meest waarschijnlijke beschouwen. Aan eenvoud mogen
wij daarbij niet te groote waarde hechten. Op natuurkundig gebied geldt veeleer het
omgekeerde van het ‘Simplex sigillum veri’. De wetten zijn eerst veelal eenvoudig
en worden bij uitgebreider onderzoek door correcties samengesteld; vaak is de
eenvoud slechts schijnbaar. Achter de eenvoudige wetten van B o y l e en
G a y - L u s s a c ver-
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rijst voor den natuurkundige het samengestelde beeld der botsende moleculen. Het
is de vraag of de treffende eenvoud van N e w t o n 's groote wet bewaard zou blijven
bij de toepassing op kleine afstanden en kleine massa's. Een bijzonder eenvoudige
betrekking wekt de gedachte, dat wij den juisten samenhang nog niet nauwkeurig
kennen en voorloopig met een benadering tevreden moeten zijn of dat wij werken
met gemiddelden van een onbekend ingewikkeld mechanisme. Wat evenwel van dit
alles ook zij; het voorafgaande stelt de relativiteit als gronddenkbeeld onzer mechanica
in een helder licht en daarom is het ons hier te doen.
N e w t o n 's mechanica van den hemel, die diepen indruk maakte op de
tijdgenooten, werd het model, waarnaar een mechanica van de aardsche lichamen
werd opgebouwd. Zag men in den hemel groote brokken stof, zwevend in een ledige
ruimte, ook aan de aardsche lichamen schreef men zulk een atomistischen bouw toe.
Men onderstelde, dat zij bestonden uit moleculen en atomen en daar tusschen
zoogenaamde poriën. De vergelijking schijnt gezocht. Bedenkt men evenwel, dat in
één M3 vast platina hoogstens één m.M3. vaste ondoordringbare stof aanwezig is,
dan blijkt het laatste niet minder leeg en hol dan de hemelruimte.
Die moleculen dacht men zich evenals de hemellichamen met beginsnelheden
bedeeld en aangetrokken door middelpunten, waarvan zoogenaamd centrale krachten
uitgingen. Het gevolg was evenals bij de planeten een beweging in gesloten banen.
N e w t o n had zijn begrippen ontleend aan de bewegingstoestanden der
hemellichamen. Het feit, dat zijn leer, overgebracht op de aardsche voorwerpen, de
moderne physica deed ontstaan, besliste over den aard van de laatste. Het opvatten
en verklaren van alle verschijnselen als bewegingsvormen van de deeltjes van stof
en aether - het volledig afwerken van den arbeid door N e w t o n aangevangen achtte de jonge natuurwetenschap haar aangewezen taak, waarop voortaan het oog
gericht moest zijn. Het leidende beginsel was gevonden; het einddoel - eenheid van
opvatting van de gebeurtenissen in de hemelruimte
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en op aarde - was in zijn verheven eenvoud een krachtige prikkel tot volhardend
streven, om het te bereiken.
Inderdaad is men een goed eind op dien weg voortgeschreden. H u y g e n s '
undulatie-leer van het licht, later door F r e s n e l en anderen uitgewerkt, de
mechanische theorie van de warmte, de leer van het geluid en de kinetische opvatting
van de verschijnselen, die gassen vertoonen, staan allen op dien grondslag; het gelukte
echter niet, de electrische verschijnselen op te vatten als bewegingstoestanden van
stof of aether.
De chemie kon het nog niet brengen tot een mechanica van de atomen. Zij leverde
echter met haar ontleding van het bestaande in een 70 à 80 tal elementen en de
synthese van tal van kunst- en natuurproducten verdienstelijk werk. De transmutatie
der elementen - het droombeeld der Alchimisten - wees zij met beslistheid als
onbereikbaar af.
Den samenhang der verschijnselen uitdrukkend met de begrippen massa, snelheid,
kracht en soortgelijke, aan de beweging ontleend, met de constante massa ‘der ruhende
Pol in der Erscheinungen Flucht’ en de onvernietigbaarheid van het arbeidsvermogen
als wetten zonder uitzondering geldend, met de beginselen van de gelijkheid van
actie en reactie en van de relativiteit der beweging, ziedaar de klassieke mechanica,
waarop de physica steunde, waarvan N e w t o n en H u y g e n s den grondslag hadden
gelegd.

II.
Nog voor weinig tientallen van jaren kon men niet anders vernemen dan uitingen
van bewondering voor die mechanica met haar doelmatig gevormde en streng logisch
verbonden begrippen, en van vertrouwen, dat zij haar taak volledig zou volbrengen
en de geheele stoffelijke wereld ons zou leeren kennen als een geheel van de meest
verschillende bewegingsvormen. De bewondering is gebleven - een schooner
gedenkstuk van het menschelijk denken is trouwens bezwaarlijk te vinden - maar
het vertrouwen in
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haar toekomst is verzwakt en een gevoel van onzekerheid is onmiskenbaar.
P o i n c a r é , de beroemde wiskundige, spreekt van ‘La crise actuelle de la Physique
Mathématique.’ Hij zegt: ‘Ces principes sur lesquels nous avons tout bâti vont-ils
s'écrouler à leur tour? Depuis quelque temps, on peut se le demander.’ Dan gaat hij
na wat er van elk dier beginselen op het tegenwoordig standpunt geworden is en de
uitkomst is niet bemoedigend: ‘Au milieu de tant de ruines,’ heet het ‘que reste-t-il
debout?.... En présence de cette débâcle générale des principes, quelle attitude va
prendre la Physique Mathématique?’ Evenwel gelooft hij, dat die beginselen nog
wel ongeschonden uit den strijd te voorschijn zouden kunnen komen.
Wat is er gebeurd, dat der klassieke mechanica een crisis doet doorleven, die voor
haar noodlottig zou kunnen worden? Het gevaar komt van de zijde der physici en in
het bijzonder van die der beoefenaars van de electriciteitsleer. L o r e n t z , D r u d e ,
W i e n , L o d g e en anderen dringen met hun electronen zoo vooruit, dat het schijnt
alsof zij het geheele gebied van physica en chemie willen annexeeren. Zij gaven een
nieuwe electriciteitsleer, voortzetting van den arbeid van M a x w e l l , waarbij echter
de stof met de krachten, haar in de oude mechanica toegekend, in die mate betrokken
wordt, dat een electrische theorie van de materie aan velen onvermijdelijk schijnt.
Is de opvatting juist - de grondslag der genoemde theorie wordt bedoeld - dan
zullen de grondbeginselen der mechanica, der chemie, ja van alle onderdeelen der
geheele natuurwetenschap moeten worden herzien en pasklaar gemaakt op een
gemeenschappelijke basis: de electriciteitsleer. Op die nieuwere denkbeelden
aangaande de materie, die ons met zulk een revolutie bedreigen, willen wij onze
aandacht vestigen.
Wij moeten dan kennis nemen van enkele voorname uitkomsten van het onderzoek
op het gebied der electriciteit. B e n j a m i n F r a n k l i n , de groote Amerikaan, heeft
in 1750 in zijn brieven aan C o l l i n s o n , de eerste electrici-

Onze Eeuw. Jaargang 8

228
teitsleer gegeven. Eigenaardig is het, dat wij in zooveel opzichten tot zijn denkbeelden
zijn teruggekeerd. F r a n k l i n achtte de electriciteit een stof, overal in de gewone
materie, die haar aantrok, aanwezig. Electrische verschijnselen vertoonden zich eerst,
als de laatste van de eerste een overmaat of een te kort boven de normale hoeveelheid
bezat. Wij hebben de pogingen opgegeven om de electriciteit te beschouwen als een
bewegingstoestand van materie of aether, en vatten haar met L o r e n t z stoffelijk
op, waar wij spreken van electronen, atomen van de electriciteit. Waar die electronen
in overmaat aanwezig zijn, spreken wij van een negatieve, waar er een te kort is van
een positieve lading. F r a n k l i n deed evenzoo, doch noemde een overmaat positief,
een te kort negatief.
Ook L o r e n t z neemt in de deeltjes der gewone stof de aanwezigheid van
electronen aan. Wil men electrische verschijnselen opwekken, dan moet men dus
electriciteit van het ééne stofdeeltje op het andere doen overgaan, dan ontstaan er te
korten en surplus. Dat deden onze grootvaders in het begin van de vorige eeuw, toen
de electriciteit overal aan de orde was, door een glazen schijf tusschen lederen kussens
te laten ronddraaien. Dit geschiedt - en dit is veel belangrijker - als bepaalde stoffen
- zoogenaamde electrolyten - in bepaalde vloeistoffen opgelost, of als zij gesmolten
worden. Lost men b.v. keukenzout in water op, dan wordt een groot deel der
moleculen er van in de bestanddeelen chloor en natrium gesplitst en verkrijgt daarbij
het eerste een negatieve, het tweede een positieve electrische lading, die elkander
opheffen wat de werking naar buiten betreft. Brengt men in de oplossing evenwel
platinaplaatjes - electroden - in verbinding met de polen van een Galvanisch element,
dan beginnen de electrische krachten zich te uiten, dan komen deze ionen in beweging
in de richting der tegengesteld geladen electroden, verliezen door neutralisatie aan
de laatste hun lading en komen daar als gewone stof te voorschijn. Dit is electrolyse.
De electronen sleepen de stof mede. Op deze wijze worden op groote schaal metalen
gewonnen, o.a. het aluminium.
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Geweldige krachten komen hier in werking. Om bij een electrisch
potentiaal(druk)verschil van 1 volt per c.M. één gram waterstof als ionen met een
snelheid van 1 c.M. per seconde door de vloeistof te drijven, moet een kracht van
niet minder dan 300 millioen kilogrammen aangewend worden.
In 1855 trok het aluminium, het zilver van de klei, te Parijs op de internationale
tentoonstelling, zeer de aandacht ook van N a p o l e o n III, die de technische
afscheiding er van voortaan uit eigen middelen bevorderde. Het kostte toen nog f
600 het kilogram. Thans is de jaarlijksche productie er van gestegen tot 12 millioen
kilogrammen en de prijs gedaald tot f 2.50 per K.G. Dit was het gevolg van de
toepassing van den electrischen stroom op dezen tak van nijverheid. Aan den Rijn
bij Schaffhausen tusschen den grooten weg en de rivier verrees de eerste groote
fabriek van de ‘Aluminium Industrie Aktiën-Gesellschaft’, welke aan den bekenden
waterval per seconde 20 M3. snel stroomend water ontleende en daarmede over 3000
P.K. beschikte en een electrischen stroom van 6000 ampères voortbracht. Machtige
dynamo-klossen, 180 malen per minuut omwentelend tusschen een krans van
magneten van 3 M. middellijn en 12000 K.G. gewicht, scheidden daar dagelijks
20000 K.G. aluminium af. Weldra volgde een soortgelijke fabriek bij Pitsburg aan
den beroemden Niagara-waterval. In 1906 waren er reeds zes maatschappijen, die
met stroomend water als krachtbron met een totaal van 96000 paardekrachten
aluminium voortbrachten. Zulk een ontzaggelijken arbeid vertegenwoordigt de
technisch toegepaste electrolyse.
De straal van een atoom waterstof wordt berekend op omstreeks 1/10
micronmillimeter - een millioenste millimeter - die van een electron op een millioenste
micronmillimeter, d.i. omstreeks 100000 maal zoo klein. En dat onbeduidend kleine
deeltje electriciteit, drijft als een electrische motor hoeveelheden stof door de vloeistof,
waarvan de massa het zijne eenige duizenden malen overtreft. Onbeteekenend is,
daarmede vergeleken, de taak van de zwaarst belaste sleepboot in een rivier.
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Electronen - men kent slechts negatieve1) - in rust stooten elkander af. Gaan wij
berekenen, dan treffen ons weder in die wereld van de electriciteit die minieme
massa's en die enorme krachten. De afstooting van twee electronen, één centimeter
van elkander verwijderd, is zooveel grooter dan de werking, die zij door de
zwaartekracht op elkander uitoefenen, als de eenheid, gevolgd door ruim 40 nullen
aangeeft.
Electronen, die zich in dezelfde richting snel voortbewegen, trekken daarentegen
elkander aan.2) Als men bedenkt, dat een electrische stroom bestaat uit een schier
onnoemelijk aantal in een metaaldraad voortsnellende electronen - bij een
stroomsterkte van één ampère gaan er per seconde bijna 9 trillioen electronen door
een doorsnede van den draad - dan wordt dit alleszins begrijpelijk, want in de
electro-dynamica wordt de aantrekking van evenwijdig gerichte stroomen
gedemonstreerd. Die aantrekking - het zij hier op den voorgrond gesteld - hangt van
de snelheid der electronen af en neemt met de laatste toe. Al die werkingen der
electronen op elkander geschieden door tusschenkomst van den alles vervullenden
aether. Tegengestelde electrische ladingen trekken elkander aan. Is er geen kracht,
die ze uit elkander houdt, dan volgt wederkeerige neutralisatie en de electrische
toestand is verdwenen.
In 1879 hield de Engelsche chemicus C r o o k e s zich bezig met de ontlading van
electriciteit van hooge

1) In de vergadering van 22 Juni l.l. van de Académie des sciences te Parijs deelde J.
B e c q u e r e l mede, dat hij positieve electronen verkregen heeft en geeft hij de wijze aan,
waarop hij ze van de stof heeft los gemaakt. Nadere bevestiging is hier af te wachten.
2) Door deze aantrekking wordt de afstooting der negatief geladen deeltjes verminderd en geheel
opgeheven, als de snelheid groot genoeg is geworden. Bij een electrischen stroom hebben
wij alleen met de werking naar buiten (de electro-magnetische) van de bewegende electronen
te doen. De positief geladen deeltjes hebben slechts geringe snelheid, zij heffen de
electro-statische werking der electronen op, doch niet de electro-magnetische, die alleen door
ladingen in snelle beweging ontstaat. Bij een electrischen stroom behoeven wij dus alleen
de werking der snelle negatieve electronen in rekening te brengen.
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spanning in luchtverdunde buizen; hij verminderde daarbij de drukking van de lucht
tot op één millioenste van het oorspronkelijk bedrag. Bij de gewone drukking slaat
een vonk als een kleine bliksemstraal zigzagvormig door de buis, die bij toenemende
verdunning, bij omstreeks 19 mM. druk, plaats maakt voor een breeden lichtband,
uitgaande van de positieve pool - de anode - die de geheele buis opvult. Aan de
negatieve pool - de kathode - ziet men dan een lichte plek, door een donkere ruimte
van het anode-licht gescheiden. Die plek breidt zich allengs uit tot een blauwachtig
schijnsel, dat bij een druk van 1 mM. de geheele buis vult, terwijl de wanden der
buis fraai groen (of blauw) gaan fluoresceeren. Dit staalblauwe kathode-licht - de
kathodestralen - gaat niet meer naar de anode, maar spreidt zich uit in rechte lijnen,
loodrecht op de kathode staande. De plaatsen van den glaswand, getroffen door de
kathodestralen, zenden de bekende X- of Röntgen-stralen uit, die door den wand
naar buiten dringen.
Hoogst eigenaardig zijn die kathode-stralen. Door een dun aluminiumplaatje gaan
zij heen, een electroskoop wordt er door ontladen; voorwerpen, die zij treffen doen
zij stralen in het licht, dat zij - lichtgevend wordend - op andere wijze ook zouden
afgeven. C r o o k e s plaatste een molentje met lichte mica-wiekjes in de buis en zag
het draaien onder den stoot der kathode-stralen; de laatste zijn dus lichaampjes in
voortgaande beweging, geen trillende aetherdeeltjes. Een mica-kruis in de buis wierp
een schaduwbeeld op den wand; de niet getroffen plaatsen lichtten niet, de
voortplanting was dus rechtlijnig. Een sterke magneet verplaatste dat schaduwbeeld,
deed de stralen afwijken en leverde zoo het bewijs, dat zij electrisch geladen waren
en wel negatief. Wij weten het nu: de kathodestralen bestaan uit zuivere electriciteit.
Het zijn electronen voortsnellend in de ledige ruimte, met een snelheid gelijk aan
1/3-9/10 van die van het licht. Het is een electrische stroom zonder stoffelijke drager.
Merkwaardig is het, dat, terwijl andere electrische ontladingen in verschillend licht
stralen naar de stof, waartusschen zij plaats vinden, het kathode-licht kleur en
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eigenschappen onveranderd behoudt, wàt ook het materiaal der kathode zij.
C r o o k e s zag terstond - het blijft zijn groote verdienste - met een zeer eigenaardig
en zeer belangrijk verschijnsel te doen hebben. Hij noemde het ‘stralende materie’,
en meende de hand gelegd te hebben op de ‘oerstof, waaruit alle gevormde materie
bestond’. ‘We have,’ heette het bij hem, ‘actually touched the borderland where
Matter and Force seem to merge into one another; the shadowy realm between peculiar
temptations. I venture to think that the greatest scientific problems of the future will
find their solution in this borderland, and even beyond; here it seems to me, lie
ultimate realities, subtle, far-reaching, wonderful’. Inderdaad die electronen met een
massa te klein en een snelheid te groot, om door de verbeelding omvat te worden,
(bijna geheel stralende energie) schijnen bestemd, om de brug te worden, waarlangs
de energetische en de mechanischatomistische natuurbeschouwing elkander kunnen
naderen. Er komt een verzoening in het verschiet, waar slechts tegenstelling en strijd
te verwachten scheen. Maar de officieele wetenschap ging niet mede met den
mystieken droomer, die reeds een ‘Genesis der Elementen’ te boek stelde. Tientallen
van jaren moesten nog verloopen, voordat het zou blijken, dat de droomer een ziener
geweest was.
De snelheid van de deeltjes der kathode-stralen is door K a u f m a n n afgeleid uit
de afwijking er van in een magnetisch veld, en door W i e c h e r t uit directe metingen
van den doorloopen afstand. Die snelheid is rechtstreeks evenredig met de lading en
omgekeerd met de massa der deeltjes. De lading is gebleken even groot te zijn als
die van een geladen waterstofatoom - een ion - bij de electrolyse. De massa kan dus
gevonden worden, als de verhouding tusschen haar en de lading bekend is. En die
verhouding vindt haar maat in de snelheid, evenals de gang van een sleepboot bepaald
wordt door de verhouding van de kracht der machine en de massa der schepen op
sleeptouw, als de omstandigheden overigens gelijk zijn.
Dat bij gelijke electrische lading een waterstof-ion per
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seconde slechts eenige centimeters aflegt en een electron van de kathodestralen een
millioen maal de snelheid van een sneltrein ontwikkelt, vloeit voort uit het verschil
der massa's, die in beide gevallen in beweging worden gezet. De metingen leverden
de verrassende uitkomst op, dat de massa der electronen met hun snelheden verandert,
dat zij niet, gelijk de mechanica het aannam voor de gewone materie, een constante
grootheid is. De verandering wordt echter eerst van beteekenis, als de snelheid der
deeltjes gaat naderen tot die van het licht. K a u f m a n n vond, dat de massa 1, resp.
1,1, 1,4 en 1,8 werd, als de genoemde snelheid 1/2, 3/4 en 9/10 van de snelheid van
het licht bereikte.
Een wet als die van de onvernietigbaarheid der materie bestaat er dus niet voor de
electriciteit. Het vreemde daarvan verdwijnt grootendeels, als wij bedenken, dat
electronen in beweging een electrischen stroom uitmaken en dat wij de massa hebben
opgevat als een weerstand tegen het aannemen van snelheid. Een electrische stroom
heeft een magnetisch-electrisch veld; d.i. veroorzaakt bepaalde verschuivingen en
spanningen in den omringenden aether; daarin zetelt zelfs hoofdzakelijk het
arbeidsvermogen van den stroom. De stroom strekt zich feitelijk ver buiten den
geleiddraad uit en wat daarbuiten ligt is het voornaamste. Verandert een stroom
plotseling van sterkte of van richting, dan planten toestandsveranderingen zich voort
in den aether o.a. als de electro-magnetische golven, die bij de draadlooze telegrafie
reeds zulke groote diensten bewijzen. Bij elke verandering van dien aard in den
stroom wordt dus arbeid op den aether verricht en plant zich daarin arbeidsvermogen
voort; een verandering van de snelheid der electronen vereischt dus krachtswerking,
komt niet van zelf tot stand en dit is het juist wat bij de stof traagheid genoemd werd
en het massa-begrip deed ontstaan. De verandering in de spanning van den aether
bij wisselende stroomsterkte openbaart zich, als er een gesloten geleider in de buurt
is, als de bekende inductie-stroom, die den hoofdstroom tegenwerkt. Als wij dus de
stof slechts electrische ladingen toekennen, wordt haar voornaamste eigenschap, de
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traagheid, reeds bevredigend verklaard. Men ziet het: de stof begint reeds betrokken
te worden bij de nieuwe electriciteitsleer. En wij beginnen reeds te begrijpen, waaruit
de crisis voortvloeit, waarop P o i n c a r é zoo nadrukkelijk de aandacht vestigde.
Electrische krachten zijn van geheel anderen aard als die, waarmede de oude
mechanica werkte. De massa der electronen - electro-magnetische massa genaamd
- is geen constante; de aantrekking tusschen twee in gelijke richting voortsnellende
electronen wijzigt zich met de snelheid, terwijl N e w t o n 's algemeene aantrekking
der stof met die snelheden geen rekening houdt. Wij gevoelen waar het heen gaat,
als de band tusschen stof en electriciteit nog nauwer wordt aangehaald. De
kathode-stralen alleen waren echter niet in staat, om tot meerdere stappen in die
richting te noodzaken. De moderne natuurkundige wil in de eerste plaats een stevigen
grondslag van feiten. Hij gaat niet over ijs van een enkelen nacht.

III.
Bij elk der genoemde verschijnselen had men electriciteit, d.i. electronen, aangevoerd.
Er was geen dringende reden, om den oorsprong der uitgestraalde electronen in de
stof zelf te zoeken. De laatste begon echter bij monde van het uranium, en nog meer
in 1898 van het geheimzinnige radium, openbaringen te doen omtrent haar intiem
inwendig bestaan, dat de samenhang tusschen stof en electriciteit onmiskenbaar werd.
Het gelukte aan den heer en mevr. C u r i e uit 1000 K.G. uraniumerts, waarvan
B e c q u e r e l bijzondere eigenschappen had ontdekt, een paar honderd milligr.
radiumbromide af te zonderen. De verschijnselen, die het vertoonde, waren zoo
vreemd en verrassend, zoo geheel nieuw, dat de ontdekking een dagteekening werd
in de physica en een krachtigen stoot gaf aan de nieuwe denkbeelden aangaande de
materie.
Het radium, strikt genomen kent men slechts verbindingen er van, zendt
zoogenaamde α-, β- en γ-stralen uit.
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De laatste zijn aetherbewegingen van denzelfden aard als de X-stralen. Zij hebben
hetzelfde doordringingsvermogen, geven op photographische platen de merkwaardige
radiographieën, ontladen electroskopen en werken op dezelfde wijze als de X-stralen
op ons lichaam. De β-stralen bestaan uit electronen, de ons bekende negatieve
electriciteitsatomen. Hier worden geen electronen aangevoerd, gelijk bij de
kathodestralen; hier brengt de stof uit zich zelf electronen voort, in onbepaalde
hoeveelheid naar het schijnt en slingert ze naar buiten met een snelheid bijna gelijk
aan die van het licht. Verwarmen, afkoelen met vloeibare lucht, blootstellen aan
groote drukkingen, onder welke omstandigheden men het radium ook brengt, het
heeft geen invloed op zijn eigenaardige werkzaamheid1). Wij aanschouwen hier
gebeurtenissen, die zich zelfstandig afspelen in het inwendige van het atoom en die
gepaard gaan met groote warmtewerkingen. Een gram radium ontwikkelt per uur
een hoeveelheid warmte, die 100 gr. water één graad in temperatuur kan doen stijgen;
het houdt zijn eigen temperatuur minstens 1.5o boven die van de omgeving. Het is
een zon in het klein, die uit zich zelf onafgebroken de verloren warmte door nieuw
voortgebrachte aanvult. Hier schijnt arbeidsvermogen uit niets voort te komen, in
strijd met de bekende wet, die reeds bijna een dogma was. En de hoeveelheid is niet
gering, als men bedenkt, dat radium met de in 10000 uren geproduceerde warmte
millioen maal zijn gewicht aan water 1o in temperatuur kan doen rijzen. De volledige
ontleding van 1 gr. radium zou evenveel warmte geven als de verbranding van 1000
K.G. steenkool. Men werkt met minieme hoeveelheden, met eenige milligrammen
radium. Berekent men de uitkomsten op de hoeveelheden stof, waarmede wij gewoon
zijn om te gaan, dan blijkt eerst hoe verbazend groot zij zijn; dan kan men niet denken
aan

1) S c h u s t e r , E v e en A d a m s konden bij drukkingen van 2000 atmosferen geen
verandering in de γ-straling bij radium-preparaten waarnemen (Nature 76. 1907).
B r o n s o n constateerde bij 1500o geen verandering in de γ-straling; zijn mogelijke fout
bedroeg zeker minder dan 1 proc. Chem. News 95. 1907.
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chemische processen, waarvan geen enkele meer dan een driemillioenste der
genoemde warmte oplevert, dan moet men aannemen bij het radium met verschijnselen
van een andere orde te doen te hebben. Inderdaad dit is ook de gevestigde meening
van de natuurkundigen, die op dit terrein het onderzoek hebben verricht.
Allen zijn van oordeel, dat wij hier getuigen zijn van het uiteenvallen van het
atoom en dat wel onder verschijnselen, die aan miniatuur explosies van een stof als
dynamiet doen denken. Het atoom niet de laatste ondeelbare eenheid der stof, niet
de kleine inerte massa, die alleen als geheel deelneemt aan de chemische en physische
werkingen, maar zelf het tooneel van verschijnselen, elk natuurkundige beseft wat
dit zeggen wil, welk een slag hiermede wordt toegebracht aan oude gevestigde
voorstellingen en denkbeelden. Dit moet tot voorzichtigheid aansporen, maar het
mag geen reden zijn, om een aannemelijke opvatting van de hand te wijzen.
In het licht van de nieuwe opvatting gaan de natuurkundigen aan het werk; als het
een dwaallicht mocht zijn, dan zal het spoedig genoeg blijken en dan is de inmiddels
verrichte arbeid geen verlies, maar een winst, die onze kennis ongetwijfeld verrijkt
heeft.
En wat wordt er van de afbraak van het atoom? De β-stralen, de electronen, die
met verbazende snelheid uitgeworpen worden, wil lord K e l v i n beschouwen als
granaten uitgeschoten door het atoom, die daar buiten uiteenvliegen. Waar blijft de
hoofdmassa? Het radium geeft ook deeltjes positief electrisch geladen stof af - de
α-stralen - die de grootte van atomen hebben en heliumatomen schijnen te zijn en
stoot gassen uit, die den naam van emanaties of uitvloeisels dragen. De laatste grootere atomen van nieuwe, weinig bestendige elementen - hechten zich aan alle
voorwerpen van de omgeving, die daardoor zelf tijdelijk de eigenschappen van het
radium verkrijgen. Men spreekt dan van geïnduceerde radio-activiteit. Mevr. C u r i e ,
die dagelijks met radium omging, was dan ook zelf steeds radio-actief. Als
elektroskopen hun lading niet wilden be-
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houden, heette het in Parijs: ‘C'est madame C u r i e , qui entre.’
Die geïnduceerde radio-activiteit heeft men bijna overal aangetroffen, bij de
gesteenten van de aardoppervlakte, bij het water van natuurlijke bronnen; ja schier
bij alles wat men onder handen nam. Men besluit er uit, dat overal in en op de aarde
radium aanwezig is en bepaalt zelfs de hoeveelheid er van met groote
nauwkeurigheid1). Als een deus ex machina is het radium verschenen, om een
verklaring te geven van verschijnselen, die niet opgehelderd waren. De geregelde
toeneming der temperatuur van de aardschors (ongeveer 1o per 30 M.) wordt door
velen op rekening van radium gesteld; S t r u t t heeft dit denkbeeld reeds wiskundig
ontwikkeld, om te zien of het rekenschap kon geven van de feiten. De bronnen,
waaraan van oudsher geneeskracht werd toegekend, vindt men nu bijzonder radioactief
en tusschen beide feiten wordt verband gezocht. De geneesheer kan nu een verblijf
aan de bron zelf voorschrijven, omdat het nagemaakte of van elders betrokken water
de geïnduceerde radio-activiteit verloren heeft.

1) De bekende natuurkundige S t r u t t , heeft in tal van gesteenten het gehalte aan radium
bepaald. De gesteenten worden voor dit doel eenvoudig fijn gestampt of scheikundig ontleed
en de emanatie er in door distillatie overgebracht in een kolf, waar het bedrag er van uit de
radioactieve werkingen er van door electrische metingen vastgesteld wordt. Uit de uitkomsten
wordt den het radiumgehalte der gesteenten afgeleid. Ook voor de gesteenten der nieuwe
wereld zijn deze bepalingen gedaan. Men vond per gram in oude gekristalliseerde gesteenten
als graniet 1.7 × 10−12 gr. en in gelaagde gesteenten 1.1 × 10−12 gr. (d.i. 1.7 en 1.1 billioenste
gram) radium. Zie Journal of the Chemic. Society. Oct. 1907 en Phil. Mag. 1907, 14.
Aan de orde van den dag is het onderzoek van bronnen op radioactiviteit en op het daarmede
samenhangende helium. Alle schijnen meer of minder radio-actief te zijn en helium te
bevatten. Bij een onderzoek van 43 Fransche bronnen bevatten 39 helium; de bron van Lymbe
te Bourbon-Lancy geeft jaarlijks zelfs 10000 liters van dit gas.
Het radiumgehalte van zeewater werd onlangs (Maart 1908) vastgesteld op 0,0006 billioenste
gram per gram zeewater. S t r u t t deelde mede, dat de cijfers voor radiumgehalte, door hem
vroeger gegeven, nog door 2 gedeeld moeten worden.
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Ter verklaring van het feit, hetwelk reeds zooveel hoofdbreken kostte, dat de zon
reeds eeuwen lang stroomen warmte in alle richtingen in de wereldruimte uitstort en
toch niet merkbaar vermindert in warmtegevend vermogen, heeft men ook reeds
ernstig aan radium gedacht, dat in ruime mate zich op de zon zou bevinden.
Belangrijker dan dit alles zijn echter de uitkomsten, die R a m s a y verkreeg, toen
hij de emanaties van radium geruimen tijd verzamelde en door vloeibare lucht
verdichtte. Op eens verscheen de kenmerkende gele lichtlijn van het helium in zijn
spectroskoop. R a m s a y verzekert de maatregelen zoo genomen en de proef zoo
vaak herhaald te hebben, dat het besluit gerechtvaardigd is, ‘het helium is uit het
radium ontstaan’. R a m s a y is een man van gezag. Wij moeten voorloopig deze
uitkomst aannemen. Eenigen tijd daarna berichtte dezelfde scheikundige, dat het
hem gelukt was met radium-emanatie een weinig koper om te zetten in lithium1). 't
Is te betreuren, dat radium zoo kostbaar is, anders waren zulke uitkomsten binnen
enkele maanden geverifieerd en buiten twijfel gesteld of van de baan geschoven. Nu
zal het langer duren, voordat wij met zekerheid weten, of inderdaad de transmutatie
der stof - het droombeeld der Alchimisten - een feit geworden is. Is dit het geval,
dan zijn de gevolgen niet te overzien. Dan staat de ontbinding van het radium-atoom
- en van de overeenkomstige elementen thorium, uranium, actinium en polonium
niet meer op zich zelf, dan wordt het een algemeen verschijnsel, dan mogen wij het
uitwerpen van electronen door blanke metalen onder den invloed van ultra-violet
licht ook opvatten als teekenen van atoom-

1) Action of radium-emanation by C a m e r o n and R a m s a y . Journal of the Chemic. Society,
No. DXXXIX Sept. 1907. Tijdens het corrigeeren dezer proef komt het bericht, dat Mad.
C u r i e en haar medewerkers het experiment van R a m s a y herhaald hebben, gebruik
makend van platinavaten. Zij konden in vaten van glas en zelfs van quarts steeds lithium
aantoonen; maar vonden het niet bij het gebruik van platina, zelfs niet bij langdurige
aanwending der radium-emanatie. Dit verzwakt dus zeer de uitkomsten van R a m s a y en
maakt een herhaling er van door hem zelf en door anderen onmisbaar.
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vernieling1). In de genoemde emanaties hebben wij dan een soort van katalysator of
wel detonator, die als het knalkwik het dynamiet, zoo het atoom uit zijn verband rukt
en uiteen doet spatten. Zulk een werking zouden wij dan kunnen beproeven bij alle
zware atomen in gang te brengen.
Het leerstuk van de eenheid der stof klinkt den scheikundige trouwens niet als een
nieuw evangelie in de ooren. Het halt houden van de analytische chemie bij een 80
tal elementen schijnt al van te voren als een tijdelijk oponthoud niet als een aankomst
aan het einde van den weg. Betrekkingen tusschen de atoomgewichten en de
eigenschappen der elementen wezen reeds lang op een nauw verband der elementen
onderling. De vorige eeuw heeft telkens tijdperken gekend - wij noemen slechts de
namen P r o u t , D u m a s , S t a s s en M e n d e l e j e f f - waarin het experimenteele
onderzoek de bewijzen voor de waarheid van dat leerstuk wilde leveren. Telkens
bleek het langs dien weg niet uit te maken en toch kwam men er telkens op terug. In
een grens, die zoo de teekenen van het kunstmatige vertoont, kan men geen natuurlijke
zien. De hoop op de praktische verwezenlijking der transmutatie had men echter
opgegeven. Werkte R a m s a y goed, dan zou zij nu evenwel in beginsel zijn
uitgemaakt. Dan blijft nog de vraag, of zij in het groot uitgevoerd kan worden. Wordt
dit ook het geval, dan zijn de oeconomische gevolgen onberekenbaar, als de waarde
der daarbij omgezette energie niet grooter is dan die van 't verkregen goud. De metalen

1) De Fransche natuurkundige l e B o n is van meening, dat de atomen van alle stoffen onder
den invloed van het licht in een toestand van ontbinding, van desagregatie verkeeren. Hij
heeft tal van experimenten gepubliceerd, om het te bewijzen en zijn denkbeelden in geschriften
breedvoerig uiteengezet. Ook hij redeneert de materie weg.
‘La matière représents une forme stable de l'énergie intra-atomique... En dissociant les atomes,
c.a.d, en dématérialisant la matière, on ne fait que transformer la forme stable de l'énergie
nommée matière en ces formes instables connues sous les noms d'électricité, de chaleur etc.’
Zie: L'évolution de la matière en L'évolution des forces par le Dr. G. l e B o n .
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speelden zulk een groote rol in de geschiedenis der beschaving. De ertsen, in den
bodem, men denke aan Engeland met zijn ijzer en zijn steenkool, bepaalden voor
een deel de beteekenis van een land en de richting van zijn ontwikkeling. Wat zou
het zijn, als een land zijn ijzervoorraad in koper of zijn kopervoorraad in goud kon
omzetten. Tot nog toe is in elk geval de omgezette hoeveelheid uiterst klein. De
gevoeligste balans had geen waarde bij een onderzoek zoo delicaat als dat van
R a m s a y . Alleen het spectroskoop heeft gesproken, waarmede een millioenste
milligram stof nog met zekerheid is aan te toonen.

IV.
Opnieuw rijst de vraag naar de betrekking tusschen materie en electriciteit. De
radio-actieve verschijnselen hebben nieuwe gegevens verschaft. Op de
Leicester-meeting van de British Association in Augustus van het vorige jaar was
de genoemde vraag het onderwerp van breedvoerige bespreking. Er waren twee
partijen. De conservatieve - waartoe S o d d y en Lord K e l v i n behoorden - meenden,
dat men materie en electriciteit van elkander moest blijven onderscheiden, en ook
dan alle uitkomsten van de laatste 25 jaren nog wel verklaren kon. De meer
vooruitstrevende mannen - L a r m o r , L o d g e , T h o m s o n en R a m s a y meenden, dat er reeds voldoende grond aanwezig was, om de electrische theorie der
materie aan te nemen; d.i. materie en electriciteit voor eenzelvig te verklaren.
Het was de gedachte reeds vroeger uitgesproken door W i e n , toen hij, nadat
L o r e n t z in 1900 op de ‘Naturforscherversammlung’ te Aken de eerste mededeeling
gedaan had betreffende de electro-magnetische massa der electronen, voorstelde, om
alle massa als zoodanig te beschouwen. Electronen dus overal. Als kathodestralen
vliegen zij rechtlijnig voort, in de vlammen trillen zij heen en weer, allerwege
lichtgolven in den aether uitzendend en arbeidsvermogen brengend tot aan de verste
sterren; in een ruimte van 1/10 micronmillimeter middellijn bij duizenden in gesloten
banen rond dwarrelend maken zij de weegbare
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stof uit, die op onze zintuigen werkt. Een stoute gedachte, niet in strijd met de feiten,
maar door de feiten nog niet geëischt.
Wat brengen nu geest en traditie van de natuurwetenschap mede? Geen pogingen,
om door redeneering en discussies tot een beslist antwoord te komen op de vraag of
materie en electriciteit al of niet eenzelvig zijn. Men stelt zich op het nieuwe
standpunt, als dit voldoende aannemelijk schijnt en gaat dan met behulp der wiskunde
nauwkeurig na, welke gevolgen er op elk gebied uit voortvloeien. Onder de laatsten
zijn er altijd, die direct aan de proef kunnen getoetst worden. Zoo verkrijgt de
experimenteele wetenschap de eindbeslissing in handen. Op zulk een wijze kan een
standpunt zoo waarschijnlijk worden alsof het de uitkomst was van een directe
combinatie van waarnemingen. Zoo had de undulatie-theorie van het licht het pleit
reeds zoo goed als gewonnen, hoewel niemand ooit bewegingstoestanden van een
aether had aanschouwd. En langs dien weg zal de electrische leer der materie,
voorloopig slechts een zeer aannemelijke werkhypothese, een wel gegronde theorie
moeten worden. Veel is er reeds in die richting gedaan en bijna elke aflevering van
de tijdschriften met mathematisch-physischen inhoud brengt ons studies van dien
aard1) Interferentie-proeven als die van M i c h e l s o n

1) L e n a r d bestudeerde proefondervindelijk de absorptie van kathodestralen door verschillende
stoffen en bevond, dat bij stralen van groote snelheid alleen de dichtheid, niet de aard der
stof het bedrag der absorptie bepaalt. Hij vindt de verklaring daarvan in ‘die alte Hypothese
über die Konstitution der Materie... dasz die verschiedene Atome aller Materie aufgebaut
seien aus einerlei Bestandteilen in verschiedener Zahl.’ Hij noemt ze dynamiden en neemt
als middelpunten hunner krachtvelden ‘elektrische Quanten’ in die samengestelde atomen
aan. P. L e n a r d : Absorption von Kathodestralen. Ann. der Physik. IV Folge Bd. XII. Het
volume dier dynamiden acht hij slechts een 1000 millioenste van dat van het atoom, dat dus
grootendeels leeg is, evenals de hemelruimte. Een snel electron kan door duizenden atomen
heengaan zonder verandering van zijn snelheid in richting of grootte. Ook aan de lijnenspectra,
die licht uitstralende elementen geven, toetst men de nieuwe denkbeelden over den
samengestelden bouw van het atoom. L o r e n t z en Z e e m a n hebben uit de
verdrievoudiging van de spectraallijn van natrium, lichtgevend in een sterk magnetisch veld
- het Z e e m a n -effect - kunnen afleiden, dat negatief electrische deeltjes, due electronen
het licht uitzenden. Men leze hierover ook S c h o t t : Ueber die Electronentheorie der Materie
und der Strahlung. 't Oorspronkelijke in Phil. Magaz. (6) 13, 1907 en het verslag van de
voordracht van Prof. S t a r k uit Hannover op het laatste Natuur- en Geneeskundig Congres
te Leiden.
S c h o t t trachtte de magnetische eigenschappen der stoffen, die een functie van het
atoomgewicht zijn, te laten voortvloeien uit de structuur der atomen, die hij uit concentrische
ringen van op elkander werkende electronen acht te bestaan. The electron Theory of Matter
and the Exploration of Magnetic Proporties by G.A. S c h o t t , University College of Wales.
Zoo wordt in alle richtingen nagegaan of de electrische theorie van de materie de
eigenschappen van de laatste bevredigend kan verklaren.
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en experimenten als die van T r o u t o n en N o b l e sluiten zich uitnemend bij die
zienswijze aan. Vele onderstellingen, die L o r e n t z voor de toepassing zijner
theorieën heeft moeten maken, worden ongedwongen en natuurlijk op het standpunt,
dat alle massa electro-magnetisch is, d.i. alle stof is als de massa der electronen. De
mogelijkheid is dus ver van uitgesloten, dat een volgend geslacht in de zoogenaamde
stoffelijke wereld alleen electriciteit als werkelijk bestaande erkennen en physica en
chemie alleen op den grondslag der electronen plaatsen zal. Het feit, dat zulk een
beschouwing als toekomstbeeld niet onaannemelijk geacht wordt, is reeds
merkwaardig genoeg. B a l f o u r , de Engelsche staatsman, sprak het uit bij het openen
der vergadering van de ‘British Association’ met de woorden: ‘Matter is not merely
explained, but is explained away.’
Als elke massa met de snelheid verandert gelijk die der electronen, dan is ‘der
ruhende P o l in der Erscheinungen Flucht’ verdwenen, dan is er geen reden meer
om van een materie te spreken als van iets, dat substantieel bestaat; dan moeten wij
met H e r a c l i t u s zeggen ‘παντα ρει’, alles vloeit, 't Is zeker hoogst merkwaardig,
dat de wetenschap van de materie in haar ontwikkeling de materie opheft.
Inderdaad voert de alleenheerschappij van de electriciteit tot dat uiterste. Op een
electron met veranderlijke
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massa heeft men geen vat. De physici spreken er dan ook reeds van als van een ledige
kern1).
Sinds M a x w e l l waren de geleiders bijzaak en zetelde het arbeidsvermogen van
den stroom nagenoeg alleen in den aether, in het electro-magnetische veld. Zoo
weinig wordt op het standpunt der identiteit van electriciteit en stof de laatste meer
geteld, dat men haar de eigenschap der ondoordringbaarheid ontzegt. ‘Bestaat de
stof uit louter electronen, dan ontglipt ons het begrip van de ondoordringbaarheid
der stof. Elk electron is overal. Tevens zien wij, dat de klove gedempt wordt tusschen
twee opvattingen, die gewoonlijk als strijdig tegenover elkander worden gesteld, n.l.
de beide hypothesen volgens welke de ruimte continu dan wel discontinu met stof
gevuld zou zijn’2). Als het alleen op de verschuiving en de spanning van den aether
aankomt, dan kunnen twee velden zeer goed samenvallen en van één punt uitgaan.
De energie wordt daardoor op elk punt eenvoudig een som. Men houde echter in het
oog, dat de electronen, getuige C r o o k e s ' molentje,

1) Energie-vervoer in de electronenwereld. Rede uitgesproken op den 272sten gedenkdag van
de stichting der Utrechtsche hoogeschool, 26 Maart 1908 door den rector magnificus Dr,
W.H. J u l i u s , bladz. 9.
2) T.a.p. bladz. 5. Prof. J u l i u s gaat hier uit van het denkbeeld, dat het bolletje en het
krachtsveld te zamen het electron uitmaken.
In No. 85, Jan, 1908 van het Philos. Magazine ‘The relation of Mass to Energy by
C o m s t o c k , Boston’ komt C o m s t o c k tot de conclusie op grond van wiskundige
overwegingen, dat het verliezen van arbeidsvermogen door een lichaam als stralende energie
verlies van massa medebrengt. De massa van de zon zou dan ook op den langen duur door
het stralen kleiner worden. Dit vereischt alleen, dat de verloren energie voortgekomen is uit
het electro-magnetische arbeidsvermogen van het atoom, waarvan de massa slechts gedeeltelijk
electro-magnetisch behoeft te zijn; d.i. dat de krachten, die de α-deeltjes uitdrijven, van een
electrische of magnetische natuur zijn.
Ontstaan de elementen met zware atomen uit die met lichte, en is de massa geheel
electro-magnetisch, dan kan men volgens C o m s t o c k niet ontkomen aan het besluit, dat
de zwaartekracht ‘acts between quantities of confined energy’ en niet tusschen ‘quantities
of matter’ in den gewonen zin. Men ziet, ook langs dien natuurkundigen weg is de stof
weggeredeneerd.
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mechanische werking uitoefenen en dat men in elk geval verklaren moet het groote
verschil in voorkomen en eigenschappen van een ruimte al en niet met stof, wat ze
dan ook zij, gevuld.
Evenwel wij blijven met deze beschouwing zuiver wetenschappelijk, denkend en
werkend als natuurkundigen. Ook O s t w a l d heeft de stof weggeredeneerd, maar
hij was daarbij meer wijsgeer dan natuurkundige. De natuurkundigen namen hem
daarbij niet volkomen au sérieux.
De crisis, waarop P o i n c a r é wees, is nu volkomen duidelijk. De electrische
krachten zijn van geheel anderen aard dan die welke N e w t o n en zijn school aan
de stof hebben toegekend en hun stofbegrip past niet op het electron; echte massa
en electro-magnetische loopen geheel uiteen. De alleenheerschappij van het electron
zet de beginselen der klassieke mechanica op zijde. Voor electrische en magnetische
krachten hebben wij reeds een groot veld ingeruimd. De traagheid der stof vertoont
zich als een electrisch verschijnsel. De electro-magnetische natuur van het licht neemt
men na M a x w e l l algemeen aan. L o r e n t z heeft een theorie van de zwaartekracht
ontworpen en wiskundig ontwikkeld, uitgaande van de onderstelling, dat de werking
van het negatieve electron op het veld behalve in het teeken nog eenig verschil
vertoont met die der positieve lading. In de scheikunde zijn ionen-reacties aan de
orde van den dag en hoopt men de oude affiniteit geheel door de electrische krachten
te vervangen. Het beginsel van de gelijkheid van actie en reactie - electrische krachten
hebben tijd noodig, om zich voort te planten; het drukkende lichaam kan al verdwenen
zijn, als de druk een tweede lichaam treft - en dat van de relativiteit der beweging
hebben dan hun tijd gehad. En dat waren de grondslagen der klassieke mechanica.
Dat laatste vooral was kenmerkend voor het karakter onzer mechanica, zooals wij
in het licht gesteld hebben. Bij L o r e n t z is de aether in volstrekte rust en is al het
andere in beweging. Naast de betrekkelijke beweging deelt alles in de volstrekte en
heeft al het bestaande, op den aether na, een absolute snelheid; d.w.z.
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verplaatst het zich ten opzichte van den aether. Alle lichamen gaan door dien aether
heen zonder eenigen weerstand te ondervinden en zonder door die beweging eenigen
invloed op hem uit te oefenen of zijn volkomen rust te verstoren. Zeker, zal men
zeggen, dat nemen wij gaarne voor notificatie aan. Ook vroeger hebben wij van een
lichaam in rust sprekend, de mogelijkheid ondersteld, dat het snelheid kon bezitten
ten opzichte van een ander ons onbekend lichaam. Het verschil tusschen toen en nu
is echter groot. Op ons oude standpunt van betrekkelijkheid hadden wij met die
mogelijkheid geen rekening te houden. Op het nieuwe, waarop een lichaam electrisch
geladen stof of de electriciteit zelf is, wordt dit anders; wij weten immers, dat
electronen in beweging anders op elkander werken dan electronen in rust. En alle
deelen in de absolute beweging ten opzichte van den aether. L o r e n t z heeft dan
ook wiskundig nagegaan welken invloed de beweging der hemellichamen op hun
onderlinge werking heeft1). Hij brengt daarbij de relatieve snelheid ten opzichte van
het centrale lichaam en de absolute in rekening. Hij voerde de berekening voor de
planeet Mercurius uit. De uitkomst was, dat voor de elementen van deze planeet de helling op de ecliptica, de excentriciteit der loopbaan enz. - de genoemde invloed
slechts eenige seconden per eeuw bedraagt. W i l k e n s heeft later voor andere
planeten soortgelijke uitkomsten verkregen.2) Met het oog op de praktijk kunnen wij
dus gerust de oude mechanica blijven gebruiken; grooter snelheden dan die der
planeten komen daarin niet voor. De benaderde waarden die zij geeft, zijn nauwkeurig
genoeg. De fouten der waarneming zijn veel grooter.
De beteekenis der dreigende omwenteling is voorloopig alleen van formeelen aard.
Wij meenden in de groote beginselen van N e w t o n 's mechanica volkomen ware
wetten te bezitten en zij zijn slechts benaderingen, alleen waar

1) Verslag van de gewone vergad. der wis- en nat. afdeeling v.d. Koninkl. Acad. van
Wetenschappen van 31 Maart 1900. H.A. L o r e n t z : Beschouwingen over de zwaartekracht.
2) Physik. Zeitschr. 7. 1906. Zur Gravitationstheorie.
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voor beperkte snelheden. Onze eenvoudige logica is weder niet die van de Natuur.
Nemen wij stof met ware massa en Newtoniaansche eigenschappen en electriciteit
en aether als drie onderscheiden deelen der werkelijkheid aan, dan kan de klassieke
mechanica gered worden, als men ook nog onzichtbare (verborgene) ware massa's
in dien aether onderstelt en in rekening brengt. Dit is voorloopig nog het standpunt,
dat met de feiten voldoende strookt en de minste gevaren oplevert.
Identiteit van stof en electriciteit sluit natuurlijk ook de eenheid der stof in als
noodzakelijk gevolg. De laatste vereischt echter geenszins de eerste. De eenheid der
stof kan daarin bestaan, dat kleine atomen van waterstof en helium b.v., en electronen
de bestanddeelen zijn der atomen van alle elementen. De uitkomsten van R a m s a y 's
proeven zouden bezwaarlijk een andere beteekenis kunnen hebben.
De electro-magnetische massa der electronen in het atoom, die zich dan bij de
ware voegt, moet dan de afwijkingen verklaren, die tot nog steeds beletten, om uit
de cijfers der atoomgewichten de eenheid af te leiden. In die richting heeft men zich
reeds bewogen. Er is zooveel dat wijst op de eenheid van de stof, dat men ze na
hetgeen de laatste tijden brachten, waarschijnlijk achten kan zonder de electrische
theorie der stof te zijn toegedaan.
Als men voor de radio-actieve elementen de samengesteldheid van het atoom
bewezen acht - is dit niet het geval, dan behoort men een andere aannemelijke
verklaring dier bijzondere verschijnselen te geven - dan is het in beginsel uitgemaakt
en mag men van de toekomst de ontbinding van alle atomen verwachten. Dan moet
men ook de nieuwe voorstelling van het atoom aanvaarden. In een ruimte van de
dimensie van 0,1 micronmillimeter wentelen dan stofdeeltjes en electronen rond met
een snelheid naderend tot die van het licht. In die kleine ruimte - een microcosmos,
een planetenstelsel in miniatuur - is dan een hoeveelheid arbeidsvermogen opgehoopt,
waarbij alles wat wij in de moleculaire wereld kennen in het niet verzinkt.
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Men denke aan de enorme hoeveelheid warmte, die de volledige ontbinding van 1
gr. radium op zou leveren. Men heeft berekend, dat een machine van de grootte en
den vorm van een speldeknop, in het luchtledige draaiend om een as met 1/3 van de
snelheid van het licht een arbeidsvermogen van beweging kan vertegenwoordigen,
gelijkstaande met den arbeid, dien 1510 locomotieven ieder van 500 paardekrachten
per uur verrichten. Het atoom is dus niet massief of vol; als het de grootte van 1 M3.
bereikte zou het volume van alle deeltjes, er in rondvliegend, 1 m.M3. bedragen.
Deze kleine massa, in duizenden bolletjes verdeeld, maakt dan de planeten uit van
de zonnestelsels in het in tra-atomistische rijk van de boven alle bevatting kleine
afmetingen.
Merkwaardig bovenal voor onze geheele wereldbeschouwing is het nieuwe licht,
waaronder hier de materie verschijnt. Zij is niet meer iets, dat op zich zelf bestaat,
maar een voorbijgaande verschijning. Merkwaardige toenadering tot het van
orthodox-physische zijde zoo verketterde standpunt van O s t w a l d . L e B o n
noemt haar ‘une forme stable de l'énergie’, C o m s t o c k ‘confined energy’, bij
J u l i u s is zij (als electron) overal tegenwoordig. Inderdaad zijn de eigenschappen
en werkingen van de materie niet daar, waar wij de materie als een zelfstandig ding
meenen te zien, maar in den oneindig ver uitgestrekten aether daaromheen, dan is
het per slot van rekening conventie ze nog aan een materie toe te schrijven. Wat blijft
er over van iets, dat geen eigenschappen meer heeft op de plaats, waar het is? Waar
zijn de tijden van Vo g t en B ü c h n e r gebleven? Op het standpunt van de electrische
theorie der materie is de laatste feitelijk vervangen door den zintuigelijk niet
waarneembaren aether. Nu is de laatste wel nog niet meer dan een werkhypothese;
als zoodanig echter is zij door de natuurkundigen algemeen aanvaard en dit zou niet
geschied zijn, als men er niet een standpunt in zag, dat kans had door een volgende
generatie algemeen ingenomen te worden, als het niet de waarde had van een niet
onwaarschijnlijk toekomstbeeld. Wordt
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die verwachting verwezenlijkt, dan zou de 20ste eeuw eerst recht die van de electriciteit
moeten heeten. De laatste, die in de praktijk kans heeft de eenige bron van licht,
warmte en arbeidsvermogen te worden, zou dan op theoretisch gebied de eenige
kracht zijn, waarmede gerekend wordt. 't Zou geen verlies zijn. Door grooter eenvoud
en meer diepte munt het nieuwe boven het oude uit.
Zulk een verruiming van den gezichtskring was steeds het gevolg van een
verscherping van het zintuigelijk vermogen. Nieuwe instrumenten, nieuwe methoden
van onderzoek zijn feitelijk niets anders dan verbeterde zintuigen. Het mikroskoop
stelde ons in staat objecten kleiner dan één micron duidelijk te zien. De wereld der
bacteriën vertoonde zich aan ons oog. Het ultramikroskoop zette de grenzen uit tot
10 of 20 micronmillimeter en gaf een vasten grondslag aan de leer der colloïden. Het
spectroskoop liet ons in lichtende en donkere lijnen nog één millioenste milligram
van een element herkennen. De stoffelijke eenheid van het Universum werd een
wetenschappelijke gedachte. Met de nieuwste electrometers kunnen wij door
radio-actieve eigenschappen hoeveelheden stof aantoonen 100 duizendmaal kleiner
dan die welke het spectroskoop aan het licht bracht. De verschijnselen van het radium
worden meetbaar en een nieuw veld van onderzoek werd zichtbaar. Wat vermocht
de gevoeligste balans waar het om duizendste deelen van milligrammen te doen was.
Zelfs het spectroskoop was op het gebied van het radium slechts van beperkt nut.
De diepten der hemelruimte meten wij met den gemiddelden straal der aardbaan1)
en met lichtjaren2) als eenheden, het electron met het millioenste deel van een
millioensten millimeter. Waarlijk het veld, dat wij overzien, is niet beperkt. Aan de
ééne zijde sloot het inerte atoom den horizon af. Wordt dit een samengesteld geheel
een microcosmos, dan opent zich daar weder een verrassend vergezicht. Dat telkens
uitzetten van de grenzen, naarmate

1) Deze straal is de gemiddelde afstand van de aarde tot de zon.
2) Een lichtjaar is de afstand, die het licht met zijn snelheid van 300 millioen meters per seconde
in één jaar aflegt.
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wij beter leeren zien, voert tot de gedachte, dat de grenzen door ons aan de
werkelijkheid gesteld, niet anders zijn dan die van ons zintuigelijk vermogen. Zoo
komen wij weder tot het idee van de oneindigheid der werelden, een ketterij die
G i o r d a n o B r u n o op den brandstapel bracht.
Ook de natuurkundige kosmogonieën worden op het nieuwe standpunt meer
bevredigend. Wij zaten tot nu toe onder den druk van de tweede wet van het
arbeidsvermogen. Op grond daarvan leerde C l a u s i u s ons, dat alle arbeidsvermogen
ten slotte warmte wordt, dat alle temperatuursverschillen zich vereffenen en dat bij
het komende evenwicht van temperatuur geen nuttige arbeid meer mogelijk was, wat
het einde van alle leven beteekent. Als alles bestaat uit electronen en alle krachten
electrische zijn, dan behoeven wij het met de wetten van het arbeidsvermogen niet
zoo nauw te nemen. Het is dan echter een hooge prijs, waarvoor een bevredigend
wereldverloop gekocht wordt. Reeds op het oude standpunt evenwel hebben
M a x w e l l en H e l m h o l t z ons duidelijk gemaakt, dat de zoogenaamde tweede
wet eigenlijk de grens aangaf van ons vermogen om arbeid te verrichten.1) Volgens
die wet is het niet mogelijk zonder arbeid warmte van lagere temperatuur om te zetten
in die van hoogere. En daarop zou het toch neerkomen, als uit de oerstof en de
electronen weder de atomen der elementen werden opgebouwd met hun reusachtigen
voorraad arbeidsvermogen van groote intensiteit. En de gelegenheid voor het
verrichten van arbeid houdt op den duur geheel op. Daarom kon C l a u s i u s de
wereld vergelijken met een uurwerk, eenmaal opgewonden, dat afliep en dan voor
altijd stil zou staan.
De nieuwe orde van denkbeelden leidt tot een andere opvatting van die verre
toekomst. Wij gaan dan niet uit

1) In een gas hebben wij snellere en langzamer moleculen. Wat wij als temperatuur waarnemen
is de gemiddelde snelheid. Als wij slechts een middel hadden, om deze beide soorten van
moleculen van elkander te scheiden konden wij zonder arbeid warmte van lagere temperatuur
omzetten in die van hoogere. Wellicht kunnen de fijne membranen van de levende
plantencellen de snelle moleculen van de langzame affiltreeren.
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van K a n t en l a P l a c e maar van jongere kosmogonieën, die meer rekening houden
met den tegenwoordigen stand onzer kennis. De naam van L o c k y e r dient hier
genoemd te worden en die van A r r h e n i u s , die nog kort geleden ons een
aantrekkelijk beeld gaf van de kosmische processen.1) Het is hier de plaats niet om
er op in te gaan. Wij bepalen ons tot een enkel woord. Tegenover het samenballen
van alle materie in de hemelruimte om de groote stofmassa's stelt A r r h e n i u s het
drijven van het fijne kosmische stof van de groote hemelbollen af de wereldruimte
in, door den stralingsdruk de zwaartekracht overwinnend. Ver van de groote stralers,
herneemt de laatste haar recht, en wordt de stof weer samengedrongen tot grootere
massa's, kiemen van nieuwe zonnen en planeten.
Ook de stralende energie wordt niet slechts afgegeven maar ook opgevangen en
wel zoodanig, dat warmte van lagere temperatuur overgaat in die van hoogere en
dus geen doodelijk warmte-evenwicht, als dat van C l a u s i u s , behoeft in te treden.
De samengestelde bouw van het atoom past uitnemend bij die beschouwingswijze.
Hij beantwoordt aan de stralingsspectra der elementen, die elk zulk een groot getal
kenmerkende lijnen hebben. Meer dan één electron trilt in elk atoom en elke
trillingsperiode heeft wellicht zijn correspondeerende lijn in het spectrum. Omgekeerd
doet elk atoom als resonator dienst en vangt trillingen op van zeer verschillenden
duur. Zoo wordt de inwendige bewegingstoestand van het atoom zeer versterkt en
een deel dier bewegingen kan bij botsingen der

1) S v a n t e A r r h e n i u s . Das Werden der Welten, 1907. Dat een licht- of warmtestraal een
drukking uitoefent op het lichaam, dat hij treft, is proefondervindelijk uitgemaakt door
L e b e d e w een Russisch physicus en door N i c h o l s en H u l l in Amerika. Zie Ann. der
Physik 1903. Dit is in strijd met het beginsel van actie en reactie, want er kan hier geen sprake
zijn van een tegendruk. Daarmede reeds staan wij op het nieuwe standpunt; genoemde
onderzoekers bepaalden ook het bedrag der drukking en A r r h e n i u s berekende de grootte,
die lichaampjes moeten hebben, om een grooteren druk van de stralen te ondervinden dan
aantrekking van het stralende lichaam; in welk geval zij zich van het laatste moeten
verwijderen.
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moleculen optreden als warmte van hoogere temperatuur.
A r r h e n i u s stelt zich voor, dat in de ijle nevelvlekken met hun zwakke gravitatie
een schifting plaats vindt tusschen moleculen met grooter en kleiner snelheid, d.i.
tusschen warmte van hoogere en lagere temperatuur, dat de eerste aan de nevelvlekken
ontvliegen, om door dichtere massa's, o.a. nieuwe sterren opgevangen te worden en
de temperatuur er van te verhoogen. Zoo zou de verdeeling van stof en energie in
het universum steeds dezelfde blijven en ware het laatste een conservatief stelsel,
dat nooit te gronde gaat.
De nieuwe denkbeelden brengen ook het idee van evolutie in het anorganische
rijk. Dit is niet het minst aantrekkelijke er van. Welk een bezieling, welk een drang
tot onderzoek bracht D a r w i n 's leer in het rijk der organismen. Niet door een
scheppingsdaad, onbegrijpelijk en onnaspeurbaar voor altijd, verscheen plotseling
het leven in zijn hoogste vormen; het heeft zich in den loop der eeuwen uit een enkele
cel allengs ontwikkeld; de wet van die ontwikkeling is na te sporen. Zijn de atomen
samengesteld van bouw, dan hebben ook zij een geschiedenis van wording, dan zijn
zij ontstaan uit een oerstof, wellicht uit den aether, dan is er voor hen naast een
devolutie een evolutie en wellicht vormen beide dan een eeuwigdurend kringproces
van worden en vergaan.
Hebben wij op onze aarde teekenen van ontbinding, van devolutie van de atomen
waargenomen, die van synthese en evolutie zocht men er nog te vergeefs. Aan den
hemel echter op de nevelvlekken en sterren meenen velen de synthese van onze
elementen in vollen gang te zien. L o c k y e r , de beroemde Engelsche astronoom,
heeft met zijn spectroskoop 40 jaren lang den hemel bestudeerd en zijn landgenoot
P i c k e r i n g hield zich bezig met dezelfde vragen. Op de nevelvlekken en de heetste
sterren wordt geëxperimenteerd met drukken en temperaturen, op onze aarde
onbereikbaar1). Wat op onze oude koude aarde niet

1) R i t t e r en L a n e en S c h u s t e r hebben berekeningen gemaakt betreffende een gasvormig
hemellichaam van zoo geringe dichtheid, dat de gaswetten toegepast konden worden, in de
onderstelling, dat de warmteverhoudingen alleen van de beweging er in en niet van de straling
afhangen. In het middelpunt der zon moet de drukking omstreeks 8520 millioen atmosferen
bedragen. Als de zon zich uitzette tot een planetarische nevelvlek met 1000 maal grooter
straal - haar soortelijk gewicht was dan weinig minder dan die der lucht in een Crooke'sche
buis - dan zou de drukking in het middelpunt tot op 6 m.m. dalen, doch de temperatuur daar
ter plaatse 24600o bedragen, als de nevelvlek uit waterstofgas bestond. Onder zulke
omstandigheden kan wel wat anders plaats vinden dan op onze aarde, waar de temperatuur
van 3500o van onze electrische ovens als het hoogst bereikbare beschouwd wordt.
Gasmoleculen met een naar buiten gerichte snelheid van 5 kilometer per seconde zouden
voor altijd uit de atmosfeer van zulk een nevelvlek verdwijnen.
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meer plaats vindt, geschiedt daar boven wellicht zeer gemakkelijk. Jammer, dat wij
zoo van verre toezien, dat de ware toedracht der gebeurtenissen daar boven voor
verschillenden uitleg vatbaar is.
Het probleem van de synthese der elementen is echter door de chemici reeds
aangevat. Tot in bijzonderheden uitgewerkte voorstellingen worden er reeds van
gegeven.1) In de ijlste stof der nevelvlekken vindt men slechts de spectraallijnen van
waterstof, helium en van twee op aarde onbekende elementen, die men protoberyllium
en protoborium noemt. De atoomgewichten van al deze elementen zijn tusschen 1
en 4 gelegen. Dat is dan de vorm der stof, het dichtst bij de oerstof staande, die voor
onze waarneming toegankelijk is. In de jongste en heetste sterren ziet men de
genoemde spectraallijnen allengs verdwijnen en die van de andere elementen te
voorschijn komen. Uit het genoemde viertal zouden zich alle elementen ontwikkelen
en dit zou de reden zijn waarom het spoedig niet meer waargenomen wordt.
A r r h e n i u s echter meent het verdwijnen van het helium anders te moeten verklaren.
Hij meent, dat het in den vorm van chemische verbindingen in het binnenste der
hemellichamen wordt opgenomen en daaruit door geweldige beroeringen, als waarvan
de vlekken op onze zon getuigen, telkens te voorschijn komt en onder de geringere
drukking en temperatuur aan de oppervlakte weer vrij helium doet

1) Zie o.a. The Evolution and Devolution of the Elements by Jessup, Philos. Magazine No. 85.
Jan. 1908.
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ontstaan.1) Wie het voor en tegen dezer opvattingen nauwkeurig af wil wegen,
verwijzen wij naar de geschriften der onderzoekers zelf.
Een natuurkundige mag echter nooit vergeten, dat bij het voorspellen van zulke
ver strekkende kosmische processen sterk wordt geëxtrapoleerd, d.i. wetten en
beginselen toepassing vinden ver buiten het gebied, waarvoor zij gevonden en
geverifieerd zijn en dat de graad van waarschijnlijkheid daarmede niet weinig afneemt.
Het zijn als 't ware wijsgeerige stelsels op natuurkundig gebied, pogingen van
ongemeene geesten om met gegeven begrippen, beginselen en wetten een logische
alles omvattende synthese te geven van het wereldproces tot in de meest verwijderde
toekomst.
Wat uit dat alles voort moge komen, wij weten het niet. Dit is echter zeker, wij
leven in een Sturm- und Drangperiode op natuurkundig gebied.
Wellicht staan wij aan den ingang van een nieuw tijdperk, waarin veel van het
oude wordt te niet gedaan. Wellicht beleefden wij de geboorte van een nieuwe
opvatting van het stoffelijk Universum, die het nageslacht vergelijken zal met de
groote Renaissance in den tijd van N e w t o n en H u y g e n s . De golven gaan echter
nog te hoog, de wind stoot nog te veel uit verschillende hoeken van den horizon, om
met zekerheid den aanblik te voorspellen, die de tot haar grootsche kalmte
teruggekeerde zee vertoonen zal.

1) Volgens A r r h e n i u s zouden endotherme (energie bij de vorming opnemende) elementen
bij de ontzaggelijk hooge temperaturen en drukkingen ontstaan, die binnen in de zon heerschen
en zouden die verbindingen aan de oppervlakte bij lager drukking onder geweldige
warmteontwikkeling zich weder in de elementen ontbinden. Zoo verklaart hij de stormen op
de zon, die gasmassa's duizenden kilometers ver wegslingeren en de zoogenaamde
protuberanzen. Het is echter de vraag, of bij zulke uitersten van temperatuur de verbindingen
endotherm blijven. Wij zijn hier weder zeer ver buiten het gebied, dat verificaties toelaat,
met onze op een zeer beperkt terrein geverifieerde beginselen.
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De pacifieke blokkade1)
Door Mr. Dr. G.A. Scheltus.
Venezuela en C a s t r o , C a s t r o en Venezuela, ziedaar de spil, waarom menig
gesprek tegenwoordig draait. Talrijk zijn ook de artikelen in de dagbladpers, waarin
de houding van dien Staat en zijn despotiek hoofd tegenover ons land aan critiek
wordt onderworpen. Geen wonder, dat, waar zoovelen ongevraagd hunne adviezen
aan de Nederlandsche Regeering aanbieden, de middelen, welke ter oplossing van
het geschil aan de hand worden gedaan, zeer verschillend

1) De werken, die ik in deze studie citeer, zijn de volgende:
L.B. Hautefeuille. - Des droits et des devoirs des nations neutres en temps de guerre maritime.
Paris, 1849.
A. de Pistoye et Ch. Duverdy. - Traité des prises maritimes. Paris, 1855.
L. Gessner. - Le droit des neutres sur mer. Berlin, 1865.
J.C. Bluntschli. - Das moderne Völkerrecht. Nördlingen, 1878.
F. de Martens.-Traité de droit international (trad. Léo). Paris, 1887.
C. Calvo. - Le droit international. Paris, 1888.
A.W. Heffter. - Das Europäische Völkerrecht der Gegenwart. Berlin, 1888.
W.E. Hall. - A treatise on international law. Oxford, 1890.
C. Barès. - Le blocus pacifique. Thèse. Toulouse, 1898.
L. Oppenheim. - International law. London, 1906.
J. Westlake. - International law. Cambridge, 1907.
Jhr. J.C.C. den Beer Poortugael. - Oorlogs- en neutraliteitsrecht. 's-Gravenhage, 1907.
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zijn. Daar zijn in de eerste plaats zij, die in hunne vaan het woord ‘Vrede’ hebben
geschreven en tot elken prijs den vrede gehandhaafd willen zien; vervolgens zijn er
velen, die genoegdoening voor ons land eischen en niet terugdeinzen, voor het geval,
dat het onmogelijk bleek te zijn op andere wijze voldoening te verkrijgen, den oorlog
als ultimum remedium aan te prijzen; daar zijn ten slotte zij, die wenschen, dat
onmiddellijk de krijgstrompet gestoken worde.
Onder de middelen, welke aangeraden worden door hen, die verlangen, dat het
conflict, indien mogelijk, langs vreedzamen weg zal worden opgelost, doch, zoo
noodig, niet tegen een oorlog opzien, behoort de zgn. pacifieke blokkade. In navolging
van vele Engelsche en Fransche schrijvers meen ik mij van deze terminologie te
mogen bedienen, ofschoon sommigen in deze uitdrukking eene contradictio in adjecto
zien en wel voornamelijk zij, die de blokkade beschouwen als behoorende tot het
oorlogsrecht en haar buiten den oorlog niet toelaten; zoo doet o.a. G r e s s n e r . Doch
ook onder hen, die zich niet verzetten tegen de blokkade in vredestijd, zijn er, die
bezwaar hebben tegen dien naam. Zoo acht F. de M a r t e n s het verkieselijk te
spreken van représailles. Ik moet hier echter opmerken, dat de bedoelde blokkade
een bijzondere vorm van représailles is en dat daarom een speciale naam ook
gerechtvaardigd is.
Onder pacifieke blokkade moet verstaan worden de afsluiting van een of meer
havens of van de kust van een Staat door de oorlogsmarine van een anderen Staat,
terwijl de oorlogstoestand tusschen die Staten niet bestaat. Het doel, dat de
blokkeerende Staat zich hierbij voor oogen stelt, is dan, door aldus het handelsverkeer
van den anderen Staat over zee geheel of gedeeltelijk te verhinderen, dezen te dwingen
aan zijne eischen gehoor te geven.
Daar er nu van verschillende kanten op wordt aangedrongen, dat Nederland moge
overgaan tot het blokkeeren van eenige Venezolaansche havens, komt het mij
gewenscht voor de pacifieke blokkade van een juridisch standpunt eens nader te
beschouwen. Mijne bedoeling is het te onderzoeken, in hoeverre eene dergelijke
blokkade in overeen-
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stemming is met de volkenrechtelijke beginselen. Ik zal mijne beschouwingen echter
abstraheeren van het bijzondere geval, dat de aanleiding is tot dit onderzoek.
Het eerste voorbeeld, dat de geschiedenis ons geeft van eene blokkade buiten
oorlogstijd, dateert uit het tweede kwartaal van de negentiende eeuw. In 1827
gedurende den Griekschen opstand blokkeerden Engeland, Frankrijk en Rusland een
deel van de Grieksche kust, dat door Turksche troepen was bezet. Deze blokkade
werd den Turken noodlottig, daar zij leidde tot den slag bij Navarino, waar de geheele
Turksch-Egyptische vloot door de marine der blokkeerende mogendheden werd
vernietigd. Waar de mogendheden zich ten doel hadden gesteld den vrede op het
Balkan-schiereiland te herstellen, wilden zij door deze blokkade, aangezien de Porte
van die inmenging niets wilde weten, den Turken beletten hunne vloot te doen
uitloopen, terwijl zij tevens wenschten te verhinderen, dat versterkingen de Turksche
troepen bereikten. Belemmering van het handelsverkeer werd in dit geval dus niet
zoo zeer beoogd.
Hier zij er reeds dadelijk op gewezen, dat de pacifieke blokkade niet altijd hetzelfde
karakter heeft. Somtijds toch heeft zij het karakter van représailles, in andere gevallen
het karakter van interventie. Onder représailles versta men onrechtmatige daden,
welke een Staat tegenover een anderen Staat verricht, welke daden slechts bij
uitzondering geoorloofd zijn en hare rechtvaardiging vinden in de weigering van den
tweeden Staat voldoening te geven aan den eersten voor een onrecht, dezen aangedaan.
Onder interventie is te verstaan de eigenmachtige inmenging van een Staat in de
binnenlandsche aangelegenheden van een anderen Staat, of in een geschil tusschen
twee andere Staten.
De aanleiding tot représailles is dus steeds te vinden in een vermeend onrecht, den
eenen Staat door den anderen aangedaan en het is het doel van den Staat, die
représailles neemt, zich genoegdoening te verschaffen. Deze Staat is dus partij in
een geschil. De Staat, die intervenieert, daarentegen niet. Deze wordt tot zijn optreden
gedreven door
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eene inwendige aangelegenheid in een anderen Staat of door een conflict tusschen
derde Staten. De intervenient is echter wel belanghebbende en zijn doel is te bewerken,
dat die inwendige aangelegenheid of dat volkenrechtelijk geschil in de door hem
gewenschte richting wordt geregeld. Ook de interventie is slechts bij uitzondering
geoorloofd, daar zij immers de fundamenteele rechten, die den Staat toekomen,
aantast.
De meeste schrijvers vestigen er de aandacht op, dat de pacifieke blokkade zich
soms vertoont in den vorm van représailles, dan weder in den vorm van interventie.
G e f f c k e n doet dit niet en vereenzelvigt de représailles met de interventie, zeggende,
dat de intervenient steeds zal beweren, dat de Staat, tegen wien hij intervenieert, hem
een onrecht heeft aangedaan, dat de feitelijkheden rechtvaardigt.1) Het moge waar
zijn, dat een handig diplomaat eene dergelijke bewering aannemelijk kan doen
schijnen, m.i. mag de wetenschap toch zeer zeker niet het door mij aangegeven
onderscheid uit 't oog verliezen. De Engelsche hoogleeraar O p p e n h e i m doet dan
ook het onderscheid uitkomen, wanneer hij eene opsomming geeft van de gevallen
van pacifieke blokkade, welke zich hebben voorgedaan. Ik wil hier zijne opgave
overnemen, waaruit dan zal blijken, dat de voorbeelden van eene dergelijke blokkade
inderdaad niet schaarsch zijn.
Als gevallen van interventie noemt O p p e n h e i m , behalve de door mij reeds
genoemde blokkade van 1827, de blokkade van de Nederlandsche kust in 1833 door
Engeland en Frankrijk, waardoor deze mogendheden Noord-Nederland wilden
dwingen tot de erkenning van de onafhankelijkheid van België; de blokkade in 1860
door Sardinië ingesteld tegen Gaëta, waar F r a n s II zich bevond, en Messina; in
1886 de blokkade van de Grieksche kust door Engeland, Oostenrijk-Hongarije,
Duitschland, Italië en Rusland, waarmede beoogd werd Griekenland te weerhouden
van een oorlog met Turkije; de blokkade van Creta door de groote mogendheden in
1897.

1) Zie: Annuaire de l'Institut de droit international, IX, 1888, p. 286, e.v.

Onze Eeuw. Jaargang 8

258
Bij denzelfden schrijver vind ik als gevallen van représailles vermeld de blokkade
van den mond van den Taag door Frankrijk in 1831; in 1838 de blokkade van
Mexicaansche havens door Frankrijk; in hetzelfde jaar de blokkade van havens van
Argentinië door Frankrijk; in 1845 de blokkade van Argentijnsche havens door
Frankrijk en Engeland; in 1850 naar aanleiding van het P a c i f i c o -incident de
blokkade van Grieksche havens door Engeland; in 1862 de blokkade van Rio de
Janeiro door Engeland; in 1884 de blokkade van Formosa (destijds nog Chineesch
grondgebied) door Frankrijk; in 1893 werd door denzelfden Staat de Siameesche
haven Menam geblokkeerd; ten slotte blokkeerden in 1902 Engeland, Duitschland
en Italië eenige havens op de Venezolaansche kust.
Zooals men ziet, maakt O p p e n h e i m wel degelijk onderscheid tusschen de
blokkade, welke het karakter heeft van représailles en de blokkade, welke het karakter
van interventie draagt. Toch houdt hij bij zijne verdere beschouwingen met deze
onderscheiding geen rekening. Haast alle schrijvers veronachtzamen dit verschil,
o.a. C a l v o en We s t l a k e , die bij de bespreking van dit onderwerp door elkaar
spreken over représailles en interventie. Evenwel schijnt het mij toe, dat dit verkeerd
is, aangezien de rechtsgrond van deze rechtsinstellingen niet dezelfde is; maar dan
moet er ook onderscheid gemaakt worden tusschen deze twee soorten van pacifieke
blokkade. Ik zal hier mijn aandacht alleen schenken aan blokkade als représailles,
daar het bijzondere geval, dat mij bewoog tot de bestudeering van dit onderwerp,
n.l. het conflict tusschen Nederland en Venezuela, wel geen aanleiding zal geven tot
interventie van onzen kant. Dat de Nederlandsche Regeering het voornemen zou
hebben, (dat Amerikaansche couranten haar toedichtten) eene revolutie in Venezuela
daadwerkelijk te ondersteunen, wat interventie zou zijn, - ik laat daar de vraag, of
deze geoorloofd zou zijn, - schijnt mij te onwaarschijnlijk toe, dan dat daarbij zou
moeten worden stilgestaan.
Herhaaldelijk is dus, zooals boven bleek, de blokkade
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buiten oorlogstijd voorgekomen. Waar deze volkenrechtelijke instelling van
betrekkelijk jongen oorsprong is, is het niet gemakkelijk zoo dadelijk aan te wijzen,
hoe ver de rechten van den blokkeerenden Staat in zulk een geval reiken. Gebrek
aan tractaten, waarin de grenzen van dit instituut getrokken worden, veroorzaakt hier
wel moeilijkheden. Het feit dat er omtrent deze stof geen tractaten bestaan, mag er
echter niet toe leiden het bestaan van de pacifieke blokkade in het positief volkenrecht
te ontkennen. Wanneer alleen hetgeen in tractaten geregeld is, geacht moest worden
tot het positief volkenrecht te behooren, dan zou hiervan betrekkelijk weinig
overblijven. De tegenstelling, welke door den Luitenant-Generaal d e n B e e r
P o o r t u g a e l in het Voorwoord van zijn jongste werk wordt gemaakt tusschen
gewoonterecht en ‘hetgeen Conventioneel, dus positief recht is geworden’, lijkt mij
niet te verdedigen. In de allereerste plaats moet rekening gehouden worden met
hetgeen de usus ons leert. Ten onrechte concludeert G e f f c k e n ook uit het
stilzwijgen van de bekende Declaratie van Parijs (16 April 1856) over de pacifieke
blokkade tot het niet bestaan hiervan in het positief recht. Immers deze Declaratie,
welke als voorwaarde voor de oorlogsblokkade stelt, dat deze effectief zij, sprak zich
alleen uit over de beginselen van het zeerecht in oorlogstijd. Dit blijkt ten duidelijkste
uit den eersten en den tweeden considerans, welke luiden:
‘Considérant: Que le droit maritime, en temps de guerre, a été pendant longtemps
l'objet de contestations regrettables;
Que l'incertitude du droit et des devoirs en pareille matière, donne lieu, entre les
neutres et les belligérants, à des divergences d'opinion qui peuvent faire naître des
difficultés sérieuses et même des conflits;’....
Eene uitspraak over de toepassing van dwangmiddelen buiten den oorlog kon dus
in deze Declaratie niet worden verwacht.
Al meen ik te mogen beweren, dat het positief volkenrecht de pacifieke blokkade
als représailles erkent, toch
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kan ik niet ontkennen, dat in de practijk bleek, dat de verschillende Staten volstrekt
niet dezelfde opvatting huldigden omtrent de rechten, welke den blokkeerenden Staat
toekomen. Hier zij er nadrukkelijk op gewezen, dat de oorlogsblokkade en de
vredesblokkade niet geheel van denzelfden aard zijn; de algemeen erkende rechten
van den blokkeerenden Staat in oorlogstijd zijn veel uitgebreider dan die van den
Staat, welke eene vredesblokkade instelt. In oorlogstijd tracht de blokkeerende Staat
een of meer punten van de kust of de geheele kustlijn van zijn vijand van het verkeer
af te sluiten. Mits hij eenige vastgestelde voorwaarden in acht neme, heeft hij het
recht ieder schip, hetzij onder vijandelijke vlag, hetzij onder neutrale vlag, dat tracht
de blokkade te verbreken, in beslag te nemen, terwijl dan een prijsgerecht van den
nemer hierover een vonnis zal uitspreken, dat confiscatie van schip en lading kan
behelzen. Zoo ver nu gaat het recht van den blokkeerenden Staat in tijd van vrede
niet. Hieruit de gevolgtrekking te maken, dat er dus onmogelijk sprake kan zijn van
het bestaan van eene pacifieke blokkade, zooals G e f f c k e n doet, lijkt mij onjuist.
Het voornaamste verschilpunt betreft het recht van den blokkeerenden Staat tegenover
de schepen, varende onder de vlag van derde Staten1). Ten aanzien van de vraag, hoe
ver dit recht reikt, heeft de practijk nog geen vasten vorm aangenomen. De pretenties,
welke de blokkeerende Staten te dien opzichte doen gelden, waren niet altijd gelijk,
terwijl ook de houding hier tegenover van derde Staten niet steeds dezelfde was.
Eenige voorbeelden uit de geschiedenis mogen dit aantoonen.
Toen in 1884-'85 Frankrijk in een conflict gewikkeld was met China en tegen zijn
tegenstander dwangmiddelen

1) H e f f t e r en B l u n t s c h l i spreken bij de pacifieke blokkade over neutrale Staten,
W e s t l a k e schrijft over quasi-neutrals. Ter voorkoming van begripsverwarring vermijde
men het gebruik van die uitdrukkingen. Zooals d e n B e e r P o o r t u g a e l terecht schrijft:
‘Van neutraliteit kan hier geen sprake zijn, omdat er geen oorlog is.’ (Nieuwe Rotterdamsche
Courant, 12 September 1908).
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wilde toepassen, was er Frankrijk veel aan gelegen niet als belligerent beschouwd
te worden. Immers, indien aangenomen werd, dat de oorlogstoestand tusschen beide
Staten bestond, dan zouden dientengevolge de neutrale Staten verplicht zijn in hunne
havens aan de Fransche oorlogsschepen minder faciliteiten te verleenen. 23 October
1884 stelde Frankrijk dus eene pacifieke blokkade in tegen het eiland Formosa en
wilde deze blokkade ook van kracht doen zijn tegenover schepen van derde Staten.
Hiertegen verzette Engeland zich. De quaestie werd 28 October in het Lagerhuis te
berde gebracht en namens de Regeering antwoordde Lord E d m o n d F i t z m a u r i c e
het volgende: ‘France has undoubtedly the right to blockade those ports, and the
notification of blockade might be taken by neutral Powers as a notification of a state
of war. France has, in the circumstances, all the rights of war including the right to
prevent acces to the blockaded ports, incident to a belligerent blockade if she desired
to exercise them; but in the absence of a formal declaration of war, either by France
or China, Her Majesty's Government have thought it necessary to communicate with
the French Government on the subject, in order to remove all doubt as to the position
of neutrals' shipping’...1) Hierin staat nog niet met zooveel woorden, dat Engeland te
eenen male weigerde er in toe te stemmen, dat de pacifieke blokkade tegen zijne
schepen van kracht was. Toch was dit de Engelsche opvatting, welke beter aan het
licht kwam, toen 23 Februari 1885 de Regeering bij monde van Earl G r a n v i l l e
in het Hoogerhuis verklaarde, dat zij zich niet had kunnen vereenigen met de
zienswijze der Fransche Regeering, volgens welke de blokkade van Formosa eene
pacifieke was, maar toch van kracht was tegen schepen van vreemde Staten; dat zij
dan ook aan Frankrijk had medegedeeld, dat volgens haar de oorlogstoestand bestond
tusschen dien Staat en China en dat zij de blokkade van Formosa wel erkende, doch

1) H a n s a r d , Parliamentary Debates, third series, 1884-'85, Vol. 293, p. 347.
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alleen als eene oorlogsblokkade1). Toen Engeland er dan ook toe overging Frankrijk
als belligerent te behandelen ten aanzien van de kolenleveringen in Engelsche havens
aan Fransche oorlogsschepen, besloot Frankrijk zich hierbij neer te leggen en eischte
toen ook alle rechten van belligerenten voor zich op.
Wel is waar had Engeland in 1850 tijdens de blokkade van Grieksche havens den
vreemden schepen den toegang tot deze niet belet, doch de blokkade, welke Engeland
van 1845 tot 1847 met Frankrijk tegen Argentinië handhaafde, werd wel toegepast
tegen vreemde schepen, evenals de blokkade van Frankrijk tegen denzelfden Staat
in 1838. In den laatsten tijd schijnt er echter eene neiging te bestaan de schepen van
derde Staten vrij uit te laten gaan. Zoo geschiedde althans, toen bij wijze van
interventie in 1886 Griekenland, en in 1897 Creta, door de groote mogendheden
werd geblokkeerd.
Bij de blokkade tegen Venezuela in 1902 werden ook vreemde schepen genomen,
doch later teruggegeven. Omtrent deze laatste blokkade valt nog iets op te merken.
Het staat nl. niet vast, als hoedanig deze beschouwd moet worden, als oorlogsblokkade
dan wel als pacifieke blokkade. Zooals bekend is, had Engeland vele grieven tegen
Venezuela, dat tal van malen de rechten van Engelsche onderdanen miskend had.
Duitschland, wiens onderdanen door de Regeering van C a s t r o eveneens
onrechtmatig behandeld werden, drong evenals Engeland te vergeefs op
genoegdoening aan. Ten slotte besloten beide Staten eene maritieme demonstratie
voor de Venezolaansche kust te houden, terwijl Italië te kennen gaf zich hierbij te
willen aansluiten. Nadat 10 December 1902 in de haven van La Guayra door de
Engelschen en de Duitschers drie Venezolaansche kanonneerbooten in beslag waren
genomen en één onbruikbaar was gemaakt, zonder dat tegenstand geboden werd,
bombardeerden de Engelschen 16 December twee forten bij Puerto Cabello. Eindelijk
werd 20 December de blokkade van eenige havens

1) Ibidem, third series, 1884-'85, Vol. 294, p. 1009.
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bekend gemaakt. Kort daarop trachtte de President der Vereenigde Staten de
beslechting van het geschil te bespoedigen. Het gevolg hiervan was, dat 14 Februari
1903 de blokkade weder werd opgeheven, nadat eene voorloopige schikking tusschen
de tegenstanders getroffen was. In het protocol, dat hieromtrent door Engeland en
Venezuela 13 Februari 1903 geteekend werd, komt eene merkwaardige zinsnede
voor, die ik hier wil mededeelen. Art. VII luidt nl.:
‘The British and Venezuelan Governments agree that, inasmuch as it may be
contended that the establishment of a blockade of Venezuelan ports by the British
naval forces has, ipso facto, created a state of war between Great Britain and
Venezuela, and that any Treaty existing between the two countries has been thereby
abrogated, it shall be recorded in an exchange of notes between the Undersigned that
the Convention between Great Britain and Venezuela of the 29th October 1834, which
adopted and confirmed, mutatis mutandis, the Treaty of the 18th April 1825, between
Great Britain and the State of Columbia, shall be deemed to be renewed and
confirmed, or provisionally renewed and confirmed, pending the conclusion of a
new Treaty of Amity and Commerce1).’ Het schijnt mij toe, dat de gekozen redactie
in 't midden laat, of de onderteekenaars inderdaad van oordeel zijn, dat de vestiging
van eene blokkade den oorlogstoestand impliceert. O p p e n h e i m merkt op, dat de
mogendheden de blokkade als eene oorlogsblokkade wenschten beschouwd te zien,
ten einde op deze wijze ook den schepen van derde Staten het verkeer met de
geblokkeerde havens te kunnen beletten. De genoemde schrijver zelf onkent echter,
dat hier van oorlog sprake was. We s t l a k e deelt nog mede, dat 22 December 1902
de Gouverneur van Trinidad heeft bekend gemaakt, dat de oorlog was uitgebroken.
Nergens elders dan in dat protocol heb ik echter teekenen gevonden, die er op wijzen,
dat aangenomen werd, dat er in werkelijkheid oorlog tusschen Venezuela en de blok-

1) State Papers. February 1903. Venezuela. Correspondence respecting the affairs of Venezuela,
No. 265.
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keerende Staten was. Noch eene kennisgeving aan de overige Staten, inhoudende,
dat de oorlog was uitgebroken, noch eenige neutraliteitsverklaring heb ik kunnen
vinden. In de beide Blauwboeken, door de Engelsche Regeering uitgegeven,
bevattende de correspondentie betreffende het conflict, tijdens de blokkade en
gedurende den laatsten tijd daarvoor gevoerd, staat geen enkele toespeling op oorlog,
behalve dan in het protocol, waarop ik zoo even doelde. Ik heb een paar maal
opgemerkt, dat de Engelsche ambassadeur te Washington in zijne missives, aan Lord
L a n s d o w n e gericht, sprak van n e u t r a l p o w e r s , doch dit was dan in
tegenstelling met de blokkeerende mogendheden, niet met de oorlogvoerende
mogendheden. In de gepubliceerde stukken wordt wel telkens gesproken van de
naval demonstration,1) welke uitdrukking, naar ik meen, alleen gebruikelijk is voor
handelingen van eene vloot buiten oorlogstijd; in den oorlog toch pleegt men niet te
betoogen.
Uit het bovenstaande meen ik te mogen besluiten, dat de blokkade van 1902
werkelijk eene pacifieke was, welke echter door de blokkeerende Staten ook op de
schepen van derde Staten werd toegepast. Is mijne zienswijze juist, dan deed Engeland
bij die gelegenheid juist datgene, wat het vroeger van Frankrijk niet duldde. Dit
behoeft echter geen verwondering te wekken, daar Engeland door de eeuwen heen
steeds zijne opvattingen van het volkenrecht in overeenstemming wist te brengen
met hetgeen door zijne oogenblikkelijke belangen werd voorgeschreven.
Er zijn nog meer verschilpunten waar te nemen in de praktijk, door de verschillende
Staten ingevoerd. Even wil ik deze aanstippen. De vraag, welke gevolgen verbonden
zijn aan de neming van een schip, dat eene poging deed de blokkade te verbreken,
wordt door Frankrijk en Engeland verschillend beantwoord. Naar C a l v o , F. d e
M a r t e n s en B a r è s mededeelen, werden door Engeland verbeurdverklaard zoowel
de blokkadebrekers onder vreemde vlag, als die, welke voeren onder de vlag van
den Staat,

1) State Papers. December 1902. Venezuela. Correspondence respecting the affairs of Venezuela,
No. 9, 10, 11.
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wiens kust geblokkeerd werd. Ik voeg echter hierbij, dat We s t l a k e beweert, dat
nooit een quasi-neutraal schip, zooals hij zich uitdrukt, geconfisqueerd werd. Frankrijk
sequestreert de schepen van den tegenstander, om ze na de opheffing van de blokkade
terug te geven, doch confisqueert de schepen onder vreemde vlag. Ik wil hierop niet
verder ingaan, doch alleen opmerken, dat het mij volkomen onverdedigbaar voorkomt
de schepen, behoorende tot Staten, die geheel buiten het conflict staan, strenger te
behandelen dan de schepen van den tegenstander, hoewel het clement optreden tegen
deze zeer zeker toejuiching verdient. Zooals ik reeds schreef, schijnt de ontwikkeling
van het instituut der pacifieke blokkade te gaan in de richting van geheele vrijstelling
van vreemde schepen.
Bestaat er dus in de practijk verschil bij de toepassing van de pacifieke blokkade,
nog grooter verscheidenheid treft men aan onder de uitingen van de beoefenaars van
het volkenrecht over dit onderwerp. Niet alleen blijken hunne denkbeelden uiteen te
loopen bij de bespreking van de vraag, welke rechten den blokkeerenden Staat
toekomen, maar men vindt ook - en niet slechts bij uitzondering - de meening
verkondigd, dat de pacifieke blokkade in het volkenrecht onbestaanbaar is. Een van
de eersten, die aan dit vraagstuk zijne aandacht heeft geschonken, is H a u t e f e u i l l e
geweest. Het nieuwe verschijnsel, dat zich sinds een twintigtal jaren in de practijk
der Staten voordeed, besprekende, verwerpt hij dit te eenen male, als zijnde in strijd
met de beginselen van het volkenrecht. Ik geloof echter, dat de praemissen, welke
ten grondslag liggen aan het betoog van H a u t e f e u i l l e verkeerd zijn en dat
dientengevolge aan zijn afkeurend oordeel geen groote waarde behoeft te worden
toegekend. De schrijver begint met te vermelden eenige gevallen van zgn. pacifieke
blokkade, die zich hadden voorgedaan en zegt dan, dat het hem onmogelijk is met
elkaar te verzoenen ‘l'idée de paix et d'amitié avec celle de blocus’ en voegt hieraan
toe, dat de resultaten van de operaties, welke hadden plaats gehad, niet geschikt
waren, om zijne opinie te veranderen. Hij wijst hierbij op
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den slag van Navarino, - welke volgens B a r è s geheel te wijten is aan het optreden
der Turken - op de gewelddadige inbezitneming van Saint-Jean d'Ulloa tijdens de
blokkade van de Mexicaansche kust en op de haudelingen der Franschen en
Engelschen bij het blokkeeren van Buenos-Ayres. Ik kan in dit alles, aangenomen,
dat deze daden buiten oorlog ongeoorloofd zijn, geen reden zien, om de mogelijkheid
van het bestaan van eene pacifieke blokkade in abstracto te ontkennen. De oorlog
is jure constituto een rechtmatig dwangmiddel; nu gebeuren er in den oorlog vaak
feiten, welke strijdig zijn met de voorschriften van het positief volkenrecht. Hierin
kan men toch ook geen argument vinden, om het bestaan van dat rechtsinstituut te
loochenen?
Doch ook de verdere argumentatie van H a u t e f e u i l l e komt mij voor zwak te
zijn. Volgens hem is de blokkade niets anders dan een verbod van doortocht,
uitgesproken door den souverein over een deel van het territoir, dat aan zijne jurisdictie
is onderworpen. De eene Staat nu kan geen jurisdictie uitoefenen over het territoir
van een anderen Staat, dan indien hij dit veroverd heeft en verovering laat zich niet
denken zonder oorlog, ‘car c'est la guerre seule qui donne le droit à un peuple, de
s'emparer d'une partie de ce qu'il possède, de le dépouiller de son territoire, et de le
priver du commerce..... du droit de conquête exercé sur la mer territoriale naît le droit
de blocus’. H a u t e f e u i l l e voorziet de tegenwerping, dat de blokkeerende
scheepsmacht zich dikwijls buiten de territoriale zee ophoudt, dus in de open zee,
welke niet voor inbezitneming vatbaar is. In het deel van zijn werk, dat hij aan de
oorlogsblokkade wijdt, wijst hij dit argument terug. Al bevindt de blokkeerende vloot
zich buiten de territoriale zee, zoo redeneert H a u t e f e u i l l e , toch kan zij deze
beheerschen door haar artillerie. Dit is m.i. zeer betwistbaar; wanneer men uitgaat
van de veronderstelling, dat de blokkeerende vloot zich buiten de territoriale zee
bevindt, dan zal deze wel gedeeltelijk door haar vuur bestreken, maar niet beheerscht
worden, want blijkbaar is de kuststrook dan nog in handen van den vijand.
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Maar dan moet men ook aannemen, dat deze de territoriale zee niet alleen jure maar
ook facto nog beheerscht met zijn kustgeschut, waarvan de draagkracht toch in allen
geval even groot kan zijn als die van het scheepsgeschut. Is dit waar, dan kan men
bezwaarlijk volhouden, dat de blokkeerende Staat de territoriale zee veroverd heeft
en er dientengevolge verkeersbelemmeringen mag instellen. En toch ziet men dikwerf,
zooals H a u t e f e u i l l e zelf schrijft, dat de blokkeerende macht buiten de territoriale
zee blijft en dat eene dergelijke blokkade wordt erkend. Hieruit kan de gevolgtrekking
gemaakt worden, dat voor het vestigen van eene blokkade geen verovering noodig
is. Het geheele betoog van H a u t e f e u i l l e , dat samen te vatten is in de woorden:
‘geen blokkade zonder verovering, geen verovering zonder oorlog, dus geen blokkade
zonder oorlog’, vervalt nu. Hoewel er nog meer tegen de theorieën, door
H a u t e f e u i l l e ontwikkeld, is aan te voeren, zal ik het bij deze bestrijding laten;
op sommige argumenten, door dien schrijver verder gebezigd, kom ik toch nog terug,
aangezien zij ook door andere schrijvers over dit onderwerp op den voorgrond worden
gesteld.
Sommigen hunner gaan bij de behandeling van deze quaestie uit van een petitio
principii, zoo o.a. G e s s n e r en d e P i s t o y e en D u v e r d y . Zij zeggen, dat de
blokkade nu eenmaal eene daad is, welke in den oorlog thuis behoort, dat zij niet
buiten den oorlog kan worden toegepast. ‘La guerre existe lorsqu'un blocus réel et
effectif est établi contre une nation’, zoo schrijven d e P i s t o y e en D u v e r d y .
Zij hadden waargenomen, dat de blokkade meestal en oorspronkelijk alleen in den
oorlog voorkwam en nemen zonder meer nu aan, dat zij buiten den oorlog onmogelijk
kan plaats hebben, wat zij juist moesten bewijzen. Zij beschouwen de blokkade als
eene daad van geweld van den eenen Staat tegen den anderen, welke den oorlog
impliceert. Maar hiermede veroordeelen zij, zooals P e r e 1 s terecht opmerkt in zijn
rapport, uitgebracht aan het Institut de droit international,1) - hierop kom ik nog nader
terug - alle

1) Zie: Annuaire de l'Institut de droit international, IX, 1888, p. 276, e.v.
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représailles buiten den oorlog. Toch worden deze door het positief volkenrecht erkend,
bijv. het embargo, waaraan men moeilijk het karakter van gewelddaad kan ontzeggen.
Ja, zelfs het bezetten van een deel van het territoir van den tegenstander wordt tot
de geoorloofde représailles gerekend. Eenige jaren geleden heeft Frankrijk hiervan
nog gebruik gemaakt. Naar d e n B e e r P o o r t u g a e l mededeelt, ontscheepte een
Fransch eskader onder bevel van den Admiraal C a i l l a r d 5 November 1901 troepen
te Mitylene, ten einde de Porte te dwingen gehoor te geven aan de eischen van
Frankrijk, dat zich door Turkije onrechtmatig behandeld achtte.
Een bezwaar, dat door de bestrijders van de pacifieke blokkade veelal naar voren
wordt gebracht, is, dat het den machtigen Staten zoo gemakkelijk wordt gemaakt de
kleine Staten te dwingen zich naar hunne wenschen te schikken, zonder dat zij
daardoor zich de lasten op de schouders laden, die de oorlog met zich brengt voor
de belligerenten. Inderdaad schijnt dit een ernstig bezwaar. De geschiedenis heeft
helaas bewezen, dat er Staten zijn, die er niet tegen opzien op schandelijke wijze
misbruik te maken van de bevoegdheid, welke hun toekomt. Ik behoef hier slechts
te wijzen op de bekende P a c i f i c o -zaak, waardoor Engeland zich liet verleiden tot
een optreden tegen Griekenland, dat de verontwaardiging opwekte van de geheele
beschaafde wereld, terwijl de Russische Regeering het zelfs noodig achtte bij Lord
P a l m e r s t o n te protesteeren; of zij hiertoe gedreven werd door het beleedigde
rechtsbewustzijn dan wel door politieke motieven, laat ik hier buiten beschouwing.
Dit voorbeeld van misbruik wordt gaarne tegen de pacifieke blokkade uitgespeeld.
Waar alle Staten gelijk zijn, zoo betoogt G e f f c k e n , moet het niet toegelaten
worden, dat tegen een zwakken Staat daden worden verricht, welke een sterke Staat
niet zou toelaten. Gesteld, dat Engeland eene blokkade wilde instellen voor eene
Fransche of eene Russische haven, zou de Fransche of de Russische Regeering daarop
niet antwoorden met eene oorlogsverklaring? En G r e f f c k e n vervolgt: ‘Mais c'est
un principe essen-
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tiel du droit des gens que les Etats sont égaux et ont des droits égaux et qu'il n'est
par permis de traiter des Etats secondaires comme on n'oserait pas traiter des
puissances de premier ordre.’ Ik geloof met den genoemden schrijver, dat Frankrijk
of Rusland zich eene pacifieke blokkade zijner havens niet zou laten welgevallen,
maar er zijn ook wel eens zwakke Staten geweest, die den oorlog verklaarden aan
den sterken tegenstander, die représailles aanwendde. Immers Mexico deed Frankrijk
den oorlog aan, nadat de Fransche zeemacht Saint-Jean d'Ulloa had gebombardeerd
en ingenomen. Doch er is eene opmerking van meer belang te maken naar aanleiding
van de geciteerde woorden. G e f f c k e n doet het voorkomen, alsof niet alle Staten
het recht zouden hebben eene pacifieke blokkade in te stellen, wat toch de gelijkheid
der Staten zou eischen. Maar alle Staten hebben dat recht, ofschoon de materieele
mogelijkheid van dat recht gebruik te maken voor hen niet gelijk is. Dit is echter
niets bijzonders. Een Staat heeft bijv. het recht, voor zoover hij niet door tractaten
gebonden is, vast te stellen, welke invoerrechten hij zal heffen. Toch zal het een Staat
soms onmogelijk zijn die invoerrechten zoo hoog op te voeren, als hij wel zou willen,
want hij weet, dat de andere Staten daarop het antwoord niet schuldig zouden blijven
en hij ten slotte zich zelf misschien zou benadeelen. Feitelijk verkeert hij dus ook in
de onmogelijkheid van zijn recht gebruik te maken. Nemen wij nog een ander
voorbeeld. De oorlog is ook een rechtsmiddel, dat de Staten gelijkelijk gerechtigd
zijn toe te passen. Evenwel bestaat voor de Staten niet gelijkelijk de mogelijkheid
van dat recht gebruik te maken.
Valt het niet te ontkennen, dat er gevaar is dat een sterke Staat misbruik maakt
van zijn recht van pacifieke blokkade, aan welk gevaar niet is te ontkomen, daar
iedere Staat voor zich te beslissen heeft, of hij dat recht zal uitoefenen, toch moet
men niet uit 't oog verliezen, dat daar tegenover de kans bestaat, dat door het toepassen
van eene pacifieke blokkade een oorlog wordt voorkomen. Het feit, dat zulk eene
blokkade niet altijd met dit succes bekroond
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is, doen wel eens de naaste aanleiding tot een oorlog was, is niet voldoende, om
daarop dat rechtsinstituut te veroordeelen. Al moet ook den tegenstanders van die
instelling worden toegegeven, dat een Staat nu misschien tot eene pacifieke blokkade
zal overgaan wegens een incident, dat hij nooit als een casus belli zou beschouwen,
men vergete niet, dat Somtijds de oorzaak van de blokkade ernstig genoeg is, om
des noods een oorlog te motiveeren. Werd nu den Staat het recht ontnomen zich door
eene blokkade rechtsherstel te verschaffen, dan zou in zulk een geval een oorlog
volgen. Het kan dus zeer wel gebeuren, dat door de pacifieke blokkade een oorlog
wordt voorkomen en dan wordt daardoor wel degelijk de humaniteit gebaat, al zullen
misschien niet humanitaire overwegingen den Staat tot zijn optreden hebben gedreven.
Zoo vervalt dan ook het bezwaar dat de pacifieke blokkade alleen voor den
blokkeerenden Staat voordeelig is; als ten slotte de eene Staat toch door den anderen
gedwongen moet worden, zal het voor den eersten immers van belang zijn, dat dit
geschiedt door eene blokkade en niet door een oorlog. Dit schijnt aan de aandacht
van H a u t e f e u i l l e , G r e s s n e r , e.a. ontsnapt te zijn.
Nog is een ernstig bezwaar tegen de pacifieke blokkade te noemen, dat voor velen
onoverkomelijk is. Het bezwaar, dat ik hier bedoel, is echter te ondervangen en geldt
alleen, als men aan de pacifieke blokkade dezelfde kracht wil toekennen als aan de
oorlogsblokkade. In tijd van oorlog houdt de blokkeerende Staat geen rekening met
de vlag, waaronder het schip vaart, dat de geblokkeerde kust tracht te naderen. Alle
verkeer wordt verhinderd behoudens speciale uitzonderingen. Vat men zoo ook de
pacifieke blokkade op, - ik wees er reeds op, dat dit in de practijk somtijds gebeurd
is, - dan schaar ik mij onder de bestrijders ervan. Dat eene pacifieke blokkade ook
toegepast zou worden tegen schepen van derde Staten, acht ik, mij aansluitende bij
B l u n t s c h l i , H a l l en O p p e n h e i m , ongeoorloofd. Immers aan zijne
souvereiniteit ontleent een Staat het recht voor zich zelfstandig te beslissen, of en in
hoeverre het zijnen onderdanen zal worden toegestaan handel te drijven
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met die van een anderen Staat, mits deze van zijn kant dien handel ook goedkeure.
Voordat er handelsverkeer tot stand komt tusschen twee Staten, is de vergunning
van deze beide noodig, maar ook van deze alleen. Geen andere Staat heeft het recht
zich hiermede te bemoeien, tenzij er een oorlog uitbreekt. Is dit het geval, dan wordt
de handel, daargelaten de mogelijkheid van occupatie van vijandelijk territoir, op
twee wijzen beperkt. De belligerent heeft dan het recht de vijandelijke kust te
blokkeeren en het recht den aanvoer van oorlogscontrabande naar zijne tegenpartij
te verhinderen. Tot de plichten van den neutralen Staat behoort het, zich te
onderwerpen aan deze beperkingen op 't stuk van vrijheid van handel. Zoo luiden,
naar men meestal aanneemt, de beginselen, welke aan oorlogs- en neutraliteitsrecht
ten grondslag liggen. Wenscht men nu het denkbeeld ingang te doen vinden, dat er
nog meer gevallen zijn, waarin een Staat den handel tusschen twee andere Staten
mag beletten, dan zal men den rechtsgrond hebben aan te toonen, waarop eene
dergelijke verhindering berust. H e f f t e r en P e r e l s , die beiden van oordeel zijn,
dat de pacifieke blokkade ook tegen schepen van derde Staten van kracht is, blijven
in gebreke dit te doen. P e r e l s wendt hiertoe nog eene poging aan door in zijn reeds
genoemd rapport te schrijven: ‘Il est de la nature des relations internationales qu'un
conflit entre deux Etats, quand même on ne serait pas encore arrivé à des actes de
violence, lèse toujours plus ou moins, directement ou indirectement les intérêts
d'autres nations et de leurs sujets.’ Dat de belangen der overige Staten en van hunne
onderdanen door zulk een conflict indirect geschaad worden, zal wel onvermijdelijk
zijn, doch de bewering, dat een Staat, ten einde zijn tegenstander tot 't een of ander
te dwingen, direct de belangen van derde Staten mag aantasten, behoeft juist nader
bewijs, alvorens mag worden aangenomen, dat zij gegrond is. Zoolang die bewering
niet door degelijke argumenten gestaafd wordt, onderschrijf ik het oordeel van F.
d e M a r t e n s , volgens wien représailles niet direct andere Staten of de onderdanen
van deze mogen treffen. Nergens kan ik een rechtsbeginsel ontdekken,
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volgens hetwelk op derde Staten de plicht zou rusten, zich te laten welgevallen, dat
aan hunne schepen buiten oorlogstijd door eene blokkade het verkeer wordt belet.
In 1887 heeft het Institut de droit international te Heidelberg zich uitgesproken
over de pacifieke blokkade. Zooals ik boven reeds schreef, was P e r e l s rapporteur
over dit onderwerp. Nieuwe toestanden vereischen nieuwe rechtsmiddelen, zoo zegt
hij. Waar de wereldhandel zich steeds meer ontwikkelt, biedt deze eene uitstekende
gelegenheid voor de toepassing van représailles aan. Den handel van een Staat
onmogelijk maken is een goed dwangmiddel, waartegen volgens hem geen bezwaren
bestaan. Na de argumenten van de tegenstanders van de pacifieke blokkade
weersproken te hebben, concludeert P e r e l s tot het toelaten van deze blokkade ook
ten aanzien van schepen onder vreemde vlag. Aan deze zou de toegang eenvoudig
belet moeten worden; inbeslagneming en confiscatie zou hier verder gaan dan het
doel, dat beoogd wordt.
Tegen dit rapport en de conclusies, daarin vervat, werd door G e f f c k e n eene
nota ingediend, waarvan de slotsom was de absolute veroordeeling van de pacifieke
blokkade. Dit contra-rapport steunde op de argumenten, welke ik boven meerendeels
heb weergegeven.
Het mondeling debat leverde, voor zoover het in het Annuaire van het Instituut
wordt medegedeeld, niet veel belangrijks op. Toch heeft mij één verklaring getroffen
en wel die van B r u s a . Volgens hem zijn de Staten van Europa gerechtigd van
hunnen invloed op de kleine Staten gebruik te maken, deze dwingende, bijv. om geen
oorlog te voeren, zooals bij gelegenheid van de blokkade van de Grieksche kust (in
1886). Dit recht moet dan echter erkend worden door het concert der groote
mogendheden. De meerderheid der groote mogendheden zou noodig zijn, om tot
zulk eene blokkade te besluiten. Is eenmaal tot de blokkade besloten, dan zouden
zelfs de vreemde schepen met contrabande aan boord niet in de geblokkeerde havens
mogen binnendringen. Het proces-verbaal der vergadering laat hierop volgen: ‘M.
B r u s a ne formule pas d'amendement.’ Gelukkig! Een
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amendement in den geest van de verklaring van B r u s a , welke herinneringen aan
de Heilige Alliantie oproept, zou m.i. niet thuis behooren in eene declaratie van het
Instituut, dat zich, zooals zijn naam aangeeft, met rechtsquaesties bezig houdt en
streeft naar de ontwikkeling van het recht, terwijl de denkbeelden, door den
Italiaanschen staatsman en geleerde geuit, meer op politiek terrein hunne plaats
vinden1). Het zou, dunkt mij, geen kwaad kunnen, indien B r u s a eens kennis nam
van hetgeen R u y B a r b o s a , de eerste gedelegeerde van Brazilië, op de tweede
Vredesconferentie heeft gezegd over de verhouding van kleine Staten tot groote
Staten.
Ten slotte heeft het Instituut de volgende declaratie aangenomen:
‘L'établissement d'un blocus en dehors de l'état de guerre ne doit être considéré
comme permis par le droit des gens que sous les conditions suivantes:
1o. Les navires de pavilion étranger peuvent entrer librement malgré le blocus;
2o. Le blocus pacifique doit être déclaré et notifié officiellement, et maintenu par
une force sufiisante;
o Les navires de la puissance bloquée qui ne respectent pas un pareil blocus
3.
peuvent être séquestrés. Le blocus ayant cessé, ils doivent être restitués avec
leurs cargaisons à leurs propriétaires, mais sans dédommagement à aucun titre.’
Het Instituut erkent dus, dat de blokkade buiten den oorlogstoestand niet in strijd is
met volkenrechtelijke beginselen, doch spreekt zich daarbij uitdrukkelijk uit ten
gunste van het vrije verkeer van schepen onder vreemde vlag.
Met de beslissing van het Instituut te dezen aanzien kan ik mij volkomen
vereenigen.
De pacifieke blokkade moet m.i. als een species der

1) Ook C a l v o en W e s t l a k e uiten zich eenigszins in denzelfden geest als B r u s a .
W e s t l a k e schrijft over de pacifieke blokkade: ‘The best case for it is when it is employed
by the great powers collectively in their new and growing character of the legislature of
Europe.’ Ik vraag mij af, wat er dan zou overblijven van de souvereiniteit der kleine Staten.
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représailles beschouwd worden. Men moet zich dan ook niet afvragen bij de
behandeling van dit onderwerp, welke de rechtsgrond van de blokkade in het algemeen
is, wat H a u t e f e u i l l e en B a r è s doen, maar men heeft den rechtsgrond van de
représailles op te sporen. Welnu, de représailles worden gerechtvaardigd door het
feit, dat de eene Staat den anderen onrecht heeft aangedaan en rechtsherstel weigert.
Bestaan er nu juridische bezwaren tegen, de blokkade als représailles toe te passen?
Zooals boven gebleken is, meen ik deze vraag ontkennend te moeten beantwoorden.
Is de Staat, die gerechtigd is représailles toe te passen van oordeel, dat hij zijn recht
kan verkrijgen door de instelling van eene blokkade, dan mag hij dit doen; hij mag
dan zijn tegenstander treffen door den handel van diens onderdanen stop te zetten,
doch den handel onder de vlag van derde Staten moet hij vrij laten. In ieder geval
zal een Staat, die zich over onrecht heeft te beklagen, hebben te beslissen, of zulk
een maatregel doeltreffend geacht moet worden. Dat het beoogde doel altijd op deze
wijze bereikt zal worden, zal ik niet zeggen, maar iedere keer dat er hierdoor een
oorlog wordt voorkomen is er reden tot juichen. Waar er echter, zooals ik reeds
opmerkte, gevaar voor misbruik bestaat, wil ik den wensch uiten, dat in het
volkenrecht het voorschrift worde opgenomen, dat geen Staat eene pacifieke blokkade
mag instellen, dan nadat hij te vergeefs aan de andere partij heeft voorgesteld het
geschil aan arbitrage te onderwerpen.
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Verzen uit het boek jeugd Door Frans Bastiaanse.
if by misadventure, chance should bring
Thee to base company (as chance may do),
Quite unaware of what thou dost contain,
I prithee, comfort thy sweet self again,
My last delight! tell them that they are dull
And bid them own that thou art beautiful.

PERCY BYSSHE SHELLEY.
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Opdracht.
Gij, die als een stille nachtvlam
Voor mijn venster, hebt gebrand,
Toen de diepe, diepe nacht kwam
Over 't donker levensland;
Gij, die als een hand waart, wenkend
Toen mijn voet naar de' afgrond gleed,
Wie ik was altijd gedenkend
met een glimlach door mijn leed;
Wie ik, eens zoo trotsch, beloofd heb
Dat mij 't Leven heffen zou,
Schoon 't van alles mij beroofd hebb',
Voor U, wondervolle vrouw,
Zijn mijn verzen, neergeschreven
Bitter soms, maar schoon en waar,
En gij vindt er weergegeven
Wat er menig, menig jaar
Bleef aan wanhoop en verlangen
In mijn ziel - zoo néém ze nu
Als een verre groet; mijn zangen,
Zoo ze zijn, ze zijn voor U.
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I.
Zij sprak:
‘Uw oogen zijn koningsoogen
Uw lokken zijn godenblond,
Op uw lippen vol honingtogen
Drink ik mijn noode gezond.
Uw armen zijn marmeren zuilen,
Uw lichaam mijn levend altaar,
Mijn droefenis kan ik ontschuilen,
Mijn blijdschap belijd ik u daar.
Gij straalt marmerblank aan de poorte
Van mijn scheem'rende vrouwenziel,
't Is het uur mijner wedergeboorte
Het uur, waarop ik viel,
Omvattend uw blanke knieën,
Kussend uw koningsvoet,
U zingend de litanieën,
Waarmee men de Godheid begroet.’
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II.
‘Ik kan u niet van mij weren
Die mijn Hel en mijn Hemel zijt,
Ik moet uw omarming begeeren,
Tot den dag, dat de Dood mij verbeidt.
O! neem, als een vrucht, die levend
Rijp-rood voor u is gegroeid
Mijn mond, waarin, zich gevend,
Mijn hartstochtleven vervloeit!
En, kwam al God daartusschen
En wees op zíjn Hemel, zíjn Hel,
Ik zou ú kussen en blusschen
Míjn gloed aan die Liefde-wel.
Al mocht mijn ziel verderven,
En ter eeuwige marteling gaan,
Ik zou ú verheerlijkend sterven,
En trotsch voor Gods trone staan.’
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III.
Ik wist wel, dat éénmaal mijn leven,
Dat naast uw leven zich ontspon,
Zich tot één leven saam zou weven,
Dat niemand ooit weer scheiden kon.
Maar dat het zoo volmaakt zou wezen
Ineengevloeid als tháns geschiedt,
Twee wezens in één zelfde wezen,
Dát droomde ik wel, maar wist ik niet....
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IV.
Wit als tulpen zijn haar handen,
Rood als rozen haar gezicht;
Warmer dan op morgenlanden
Ooit de zon, haar oogen branden
Liefdevol op mij gericht.
Ja! heur oogen tintlend stralen!
Venus' licht heeft minder gloed,
Waar zij laat in 't West gaat dalen,
Maar.... de zaligste verhalen
Zijn het, die haar stem mij doet.
Als ik tot haar neergebogen
Zeg, dat háár mijn hart begeert,
En, door zelfden drang bewogen,
't Hart haar 's werelds zoetst vermogen:
't Kussen van Liefs lippen leert.
Ik weet ook wel meerder dingen,
Waar ik niet van spreken mag;
Zilverwitte Mei-seringen,
Die de lucht van geur doordringen
In den zoelen voorjaarsdag,
'k Zag ze in 't bosch, een zomermorgen
Bloeie' op hals en schouderblond;
't Maagdlijk hart had duizend zorgen,
Toen, wat ieder bleef verborgen,
't Oog van den geliefde vond.
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Wonder, wonder om te aanschouwen
Lichaamsblank in 't witte kleed,
‘Schooner’ dacht ik toen ‘zijn vrouwen
En wat zij verborgen houen
Dan welk wereldsch schoon ik weet.’
Schoonst - maar 'k vrees: zij mocht dit lezen,
Is mijn woord te ver gegaan?
Heb ik, wat voor mij moest wezen,
't Teederst van haar schuchter wezen,
Roek'loos anderen verraân?
'k Denk: zij zal het mij vergeven,
Dat ik het niet zwijgen kon;
Wat mijn hart van vreugd deed beven,
'k Heb het bevend neergeschreven,
'k Moest het in mijn lied doen leven
Zóó als vogels in de dreven
't Lief bezingen voor de Zon.
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V.
De morgenkoelt', die (over kruid en varen
En eikenhakhout) door de boomen strijkt
Van 't donker bosch, dat in de diepte wijkt
En geuren draagt, die dal en kreek bewaren,
Kwam, speelsch, u langs de donkre lokken waren
En 't lief gelaat, dat zelf een bloem gelijkt
Zoo schoon als niet één in die dalen prijkt,
Tenzij der wilde roze bleeke blaren.
Uw handen gingen toen - wat is zoo blank
Als meisjeshanden tot dat doel geheven Weer ord'nen 't haar door dartlen wind verward;
Ik kon niet wachten toen, maar moest u geven
U, boos om stoornis, tegen wil en dank
Den kus van een te zéér verlangend hart.
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VI.
Wij stonden op een heuvel, hoog, en de aarde
Lag ziedend in het gloeiend zonlicht neer,
En strekte zich, een eindloos lichtend meer
Van bloeiend groen naar blauwe bosschen, waar de
Gewelfde hemel, paerelmoerig teer,
Op verre kim zijn groot geheim bewaarde.
Toen, waar zij naar die verre verten staarde,
Vroeg ik: ‘Wenscht dan mijn Lief nog altijd meer?’
En met een trotsch gebaar van eenvoud groot,
Wijl zij haar oogen, die als heem'len blauwden
Met zachten glans, op mij gevestigd had:
‘Ik zocht of de aarde een grooter schoonheid bood,
Maar nergens, wat mijn oogen ooit aanschouwden,
Zag ik een schoon, schooner dan gij bezat.
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VII.
‘Het schoonst geluk, dat gij mij ooit kunt geven
Zal wezen als eenmaal een nieuw gelaat
Uit U en mij geboren bloeien gaat,
Maar toch het meest heeft van Uw stralend leven.
En zooals naar het gouden prachtcieraad
Een kleiner wordt in fijner goud gedreven,
Zal 't flonkrend blond zijn voorhoofdblank omgeven
Als 't graan, dat in de zon te gloeien staat.’
Toen kuste ik om dat schoone woord mijn lief,
Die om mijn hals de streelende armen hief
En 'k sprak: ‘ja! dat zal groot en heerlijk wezen,
Als ik U zien zal in hetzelfde kind,
Waarin gij mij op nieuw geboren vindt:
Twee-eenheid in één eenig beeld te lezen.’
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VIII.
De dennen wiegen de eeuwig groene kronen
In 't zachte blauw, dat aarde en al omspant,
En in de diepte voor ons ligt het land,
Waar duizend nijvren hof bij hof bewonen:
Hier drijft een landman met de kracht'ge hand
De vore' in de aard, die tijd en arbeid loonen,
Oogst reeds een ander 't ooft, welks roode koonen
De almacht'ge zomerzon heeft rijp gebrand.
En de' ovens langs, waar roode steenen drogen
In 't zelfde zonlicht, kronkt de blauwe stroom,
Dien booten met een zacht geraas bevaren;
Zoo zag ik, wie maar éven leven mogen,
Met wat reeds daar was meer dan duizend jaren,
't Tijdlooze en 't tijdelijke 'als droom van een droom.
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IX.
Het was me als werd mijn vroegste jeugd herboren,
Toen ik hier speelde als knaap met stralend oog,
Niet wetend hoe, wat tóén mijn hart bewoog,
Zoo lang zou ruste' als in schijndood verloren.
Maar thans ging in mijn ziel Jeugds welig koren,
Met duizend-voude vrucht volrijpt, omhoog,
En vindt de vreugd der jonkheid, die vervloog,
De woorden, die bij vreugd der jeugd behooren.
Want zie: ik sliep en, in mij, zwak en zwakker,
Vervloeide 't jeugdlicht, dat héél 't leven tint;
Mijn hart was jong, zeer jong, maar vreugde-blind,
Tot, zon en leeuwrik boven donkren akker,
Uw licht mij straalde, uw stem mij riep: ‘word wakker!
Uw ziel heeft lief een ziel, die weer bemint.’
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X.
Een wolk van weemoed drijft door mijn gedachte,
Dat er zoo lange jaren zijn vergaan,
Voor dat ik wist het wezen te bestaan,
Waarnaar mijn vurig hart verlangend smachtte.
En vreemden ziet mijn oog benijdend aan,
Die 't schoone aanschouwden, maar het licht niet achten,
Het godsgeschenk, dat hun de goden brachten
In donkre onwetendheid zijn langs gegaan.
Maar welk een jubel overstemt mijn leed,
Waar ik deze armen, die het licht niet kenden,
Als blindgeboor'nen op de wereld weet,
En gij dat zongelijke licht wilt zenden
Uit zaligste oogen, tot der dagen ende
Aan 't wezen, dat in uw nabijheid treedt.
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XI.
En dikwijls doolde ik door dat dorp, die velden
Waar, voor 'k u vond, uw vroegste kindsheid vlood,
Ik dacht uw beeld te zien in 't rozerood,
Dat uit de nachtgeboren wolken welde.
En, als de middagzon door 't loover schoot
Der wilgen, die naar 't koele water helden,
Dan was het of die boomen mij vertelden
Dat ge eens, als ik, de schaduw daar genoot.
Of, als de nacht zijn zilvren nevelen spreidde,
Het veld, de stroom, in vollen vrede sliep,
Dan was het of daar uit der wateren diep,
Waarin de volle maan mijn schreên geleidde,
Een weemoedvolle stem van vroeger tijden
Uw naam aan 't nachtelijke landschap riep.
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XII.
‘Zoo was ook mij de dag, dat ik u vond;
Geen zien maar weêrzien, of ik lang uw Wezen
Gekend had, en voordien reeds menig stond
Had in uw wonder Levensboek gelezen!
Want daar was niets, dat gij mij zeggen kondt:
Uw vreugd was mijn vreugd, en uw vrees mijn vreezen;
En 't is me alsof reeds ziel aan ziel zich bond,
Voor dat zij wist, dat gij er ooit zoudt wezen.
Dit is zóó zoet, dat ieder menschlijk woord
Zou falen om dit zalige uit te drukken,
Sinds ik u zag ken ik een zielsverrukken,
Dat menschen niet, doch goddelijken behoort,
En mocht het Leven hart aan hart ontrukken:
Weet, dat het mij dien oogenblik vermoordt.’
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XIII.
Zijn handen waren zacht als fluweel,
Maar hij dorst het niet te vangen,
Het Geluk, zoo teer als vlindergespeel,
En zoo blééf het zijn Verlangen.
En hij kreeg wel wat hij had verlangd,
Maar hij kreeg het nooit op tijd,
En als hij het had in zijn bevende hand,
Dan was het zijn gloed-schoon kwijt.
Want 's morgens vond hij den middagstond
Als iets, dat hij heerlijk wist,
En 's middags zocht hij, of hij vond
Wat hij 's morgens had gemist.
En 's avonds zag hij het middaguur,
Dat hem eerst zoo had vermoeid,
Als een groote papaver van stralend vuur,
Waar de levende zon in gloeit.
En zoo zag hij steeds wat hij hebben wou,
En nooit zag hij wat hij had,
En hij dacht eerst hoe hij het minnen zou,
Als hij het niet meer bezat.
En dan ging hij door der nachten schijn,
Met de starren boven zijn hoofd,
En zijn hart zong, dat het daar zou zijn,
Maar hij heeft het niet geloofd.
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XIV.
Meer dan de aangeboren liefde
Is 't, die me aan uw leven bindt,
Liefde kent een gouden daagraad,
Na den middag d'avond vindt,
Alles, alles is verganklijk,
Maar ik weet dit Eéne onwanklijk:
Licht dat zelfs geen doodsnacht blindt.
Laat de trage maanden glijden,
Laat de vale jaren gaan,
Laat de ziel in weemoed weenen
Om het leed haar aangedaan,
Gaat, als in den brand het koren,
Heel de levensoogst verloren,
Dit zal ongerept bestaan.
Zware gang van enkle uren,
Storm en bliksem, hagelslag,
Dooden de'oogst der rijkste jaren
Op één onheilvollen dag.
Gisteren stond de boom te bloeien,
Waar is nu bij 't ochtendgloeien,
Schooner blank dan 't oog ooit zag?
Eeuwen trotsten de oude muren,
Waar is de eens onwrikbre wal?
Duizend slagen van den moker
Waren doelrijk voor den val!
Laat de bloesembloei vervalen,
Laat de moker zegepralen:
Dit den Tijd trotseeren zal.
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Lief, lach niet zoo ongeloovig,
Daar is meer dan ruimte en tijd,
Daar is meer den mensch gegeven:
De'afglans van de onsterfelijkheid!
Wend u, doet de dood u vreezen,
Naar de hoogten van mijn wezen,
Door dát licht voor goed gewijd.
Onverderflijk en onsterflijk
Is de schoonheid, zij alleen!
Niet van heden, niet van morgen
Is het licht dat door haar scheen,
Maar met triomfanten luister
Baken in des Levens duister
Door der eeuwen eeuwigheên.
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XV. Zij sprak:
‘Laat niet uw jeugd in ijdel spel verglijden,
Als gij u geeft, geef u voor allen tijd;
De pasmunt beeldt men naar het beeld der tijden,
De diamant groeit ééns voor de eeuwigheid.
Het klein genot stroomt toe van alle zijden,
Het groot geluk geen leven tweemaal wijdt,
Wee, die dan om wat vreugd en klein verblijden,
Den droom van zijn verkwiste jeugd beschreit.
Want ziel, als vrouw haar kind, brengt droomen groot
En is dan verder voor bevruchting dood;
Zij kan niet langer, dan zij zelf heeft, baren.
Maar mag een moeder nog kindskinderen zien,
Jeugddroomen sterven kinderloos en vliên,
Bij 't wijken van des levens schoonste jaren’.
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XVI.
‘Wanneer gij, doof voor jammerklacht en gillen,
Voor bittre tranen, biddend liefdewoord,
Den zond'gen dorst der zinnenlust blijft stillen
En andrer vrede als eens mijn vrede stoort,
Om uw jong, heerlijk leven te verspillen,
Dat mij en hooger roeping toebehoort,
Zie ik u liever in den dood verkillen,
Dan dús door 't Leven, naar-de-ziel vermoord...
Neen!... kom zoo arm, zoo naakt en zoo melaatsch
Als gij wilt wezen uit de wereld weer,
Ik heb u lief, ik kan u niet verstooten;
Voor u blijft altijd in mijn leven plaats,
Voor u wordt altijd weer mijn hart ontsloten,
Dat u beminde en, na u, niemand meer.’
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XVII.
Wanneer zal de ure zijn, dat gij als bruid
Met mij zult staan in wit-satijnen kleeren?
‘Wanneer de stroomen naar hun bronnen keeren,
De raaf het lied der nachtegalen fluit.’
Hadt gij mij dan niet lief in vroeger tijd,
Was dan uw hart niet naar mijn hart genegen?
‘Mijn hart was vó1 van u, maar heeft verkregen
Tot loon alleen leed, leed in eeuwigheid.’
Kan dan het eens verbleekte morgenuur,
Daar alles toch herleeft in de natuur,
Niet met een nieuwen dag de kimmen kleuren?
‘Wat eens gebeurd is kan nooit weer gebeuren,
Men kan maar ééns een blad aan stukken scheuren,
En wat het vuur verkrijgt, verslindt het vuur.’
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XVIII
Zij schreef:
‘Daar ik voor U mijn hart heb voelen beven,
Zoo, als het voor geen sterv'ling heeft gebeefd,
Daar ik mij aan U over heb gegeven,
Zoo, als geen vrouw ten tweede maal zich geeft;
Willoos uw wil, door 't al te on-bandig leven
Mijn schoonst geluk voor goed vernietigd heeft,
Heb ik, met brekend hart dit woord geschreven:
‘Dat het U welga, lief, zoo lang gij leeft’.
Wel wordt, na de al te nood'looze overgave
Van mijn jong hart de liefde vroeg begraven,
Die me als een droom voor heel mijn leven scheen;
Maar beter ligt een lieve droom gestorven,
Dan dat hij door het noodlot droef verdorven,
Leeft, maar verloor de blankheid van 't verleên’.
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XIX.
Dat jaar, dat onvergeetlijke,
Kan nimmer keeren,
Dat gaf de ziel haar zoo onmeetlijke
Vreugde na begeeren...,
Kus mij nog eens, geef 't onuitspreeklijke
In één Vaarwel....
Dan breke, wat scheen 't onverbreeklijke,
.... En 't breke snel.
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XX.
‘Ik heb aan u gerechtigheid gedaan,
Gij liet mij geen gerechtigheid weervaren,
Ik gaf aan u mijn schoonste levensjaren,
En wat deedt gij mij aan?
Mijn liefde heeft uw peluw glad gestreken,
Mijn lippen 't gloeiend voorhoofd koel gekust,
Waarom, waarom moest gij mijn leven breken,
Was dan mijn leed úw lust?
Mijn welkom was een witgeplooide bloeme
Die nog de sporen droeg van haar ontvouwenis,
Mijn afscheidswoord zal u niet nú verdoemen,
Maar ééns zult gij mijn naam nog noemen
In de ure der benauwenis.
Gedenk mij dan, zooals ge in de eerste stonde
Mij hebt gekend: mijn deernis blijft u bij;
De tijd gaat snel: straks heelen de oude wonden,
Wanneer de lange nacht ons beiden heeft gevonden,
Die rust geeft u.... en mij.
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Economische kroniek
Door Jhr. Mr. H. Smissaert.
Voor hem die belang stelt in hetgeen op economisch en sociaal gebied ten onzent
voorvalt, is er in den laatsten tijd niet weinig geweest dat in hooge mate de aandacht
verdient en waarop ook hier, zij het vluchtig, moge worden gewezen.
Daar is, om allereerst dit te noemen, de millioenennota geweest waarin, gelijk wel
niet anders kon, nadrukkelijk uitkwam, hoezeer de beëindiging van het nu toe zich
voortgezet hebbend accres van 's Rijks inkomsten het Ministerie van Financiën plaatst
in een zeer moeilijke positie, en onmiddellijke voorziening vordert. ‘Verre van
gunstig’ wordt door den Minister de vermoedelijke afloop van het dienstjaar 1908
verwacht te zijn, en het is bij dezen stand van zaken slechts een magere troost, dat
men dezen bewindsman gelijk moet geven, wanneer hij opmerkt: dat ons land met
dezen stilstand of achteruitgang van inkomsten het lot der meeste omliggende rijken
deelt. Natuurlijk hebben ook in ons land dezelfde oorzaken als elders geleid tot
hetzelfde gevolg; al schijnt de toestand ten onzent niet zoo ongunstig, als bij de
Oostelijke naburen. Ook in Nederland heeft de algemeene depressie in zaken en op
de geldmarkt haar schaduw geworpen, en men kan eerst op den
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langen duur herstel van een zoodanige crisis verwachten. Inmiddels is voorziening
urgent en de maatregelen, die door Minister d e M e e s t e r waren voorgesteld om
te voorzien in de uit sociale wetgeving voortspruitende geldelijke lasten, zullen thans
in hoofdzaak ongewijzigd door Minister K o l k m a n worden aangewend, teneinde
het tekort van het budget af te wenden. Daarom zal, wanneer deze regeering met de
indiening der sociale wetten een begin maakt, op andere wijze het geld, dat alsdan
daarvoor noodig zal zijn, moeten worden gevonden. Wij wezen reeds, in het naschrift
achter onze beschouwingen over het eerste internationale vrijhandelscongres, op de
aankondiging des Ministers dat herziening van het tarief van invoerrechten als middel
zal worden aangegrepen tot dekking van de kosten der straks in te dienen sociale
maatregelen. Er zal nog gelegenheid te over zijn om hierover later te spreken. Het
feit dat dit punt niet in de Troonrede doch in de millioenennota werd aangeroerd,
wijst er op, dat in dit laatste jaar van de vierjaarlijksche periode geen belangrijke
sociale ontwerpen, althans geen die geldelijke eischen aan den Staat stellen, van deze
regeering te wachten zijn. Dit alles zal dus eerst na de algemeene verkiezingen aan
de orde komen.
Klaarblijkelijk ter behandeling in het thans geopend zittingsjaar is intusschen door
Minister Ta l m a een voorontwerp tot afschaffing van den nachtarbeid voor bakkers
aan de Kamers van Arbeid toegezonden, welk voorontwerp zeker wel binnen kort
al of niet gewijzigd bij de Tweede Kamer zal worden ingediend. Dit kleine wetje is
van groote beteekenis, niet slechts wegens de zaak waarom het te doen is, doch ook
om de wijze, waarop zij is geregeld en de beginselen, waarvan de Minister daarbij
is uitgegaan. Blijkens mededeeling in de pers komt deze regeling hierop neer dat het
verboden zal zija des Zondags en des nachts bakkers-arbeid te verrichten d.w.z.
eenige werkzaamheid in of ten behoeve van eene onderneming tot het bereiden van
brood te doen geschieden. Als ‘nacht’ zal gelden de tijd tusschen 9 uur 's avonds en
5 uur 's morgens. Echter mag wel des Maandags- en des Zaterdagsnachts zoodanige
arbeid te 3
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uur aanvangen. Een tweede uitzondering zal mogelijk zijn voor Israëlitische
bakkerijen, terwijl men voorts ten hoogste acht malen in een kalenderjaar den
bakkersarbeid te drie uur mag doen aanvangen, mits dit niet geschiede in twee
achtereenvolgende nachten. Ook de alleen werkende patroon zal niet in den door de
wet verboden tijd mogen arbeiden, tenzij hij daartoe een (altijd opzegbare) vergunning
krijgt van een der in te stellen arbeidsraden voor het broodsbak-kersbedrijf, welke
vergunning o.a. kan worden ingetrokken op dezen grond: dat haar behoud zou strijden
met de belangen van het broodbakkersbedrijf; en zoodanige strijd zou, volgens de
toelichting van het voorontwerp, aanwezig zijn wanneer de alleenwerkende patroon
door zijn nachtarbeid ernstige concurrentie aandeed aan de bakkerijen, waarin met
knechts, en dus niet des nachts, zal worden gewerkt. Tenslotte wordt nog voorgesteld
de Gemeenteraden bevoegd te verklaren het venten met brood en het vervoer van
brood gedurende den Zondag te verbieden. Ook deze regel moet strekken om tegemoet
te komen aan het bezwaar dat anders door bakkerijen met toegelaten nachtarbeid een
schadelijke mededinging aan andere zou worden aangedaan.
Bij de overweging van deze aldus ontworpen regeling rijzen verschillende vragen
en bedenkingen. Het staat wel vast, dat de arbeidsvoorwaarden in de groote
broodfabrieken veel gunstiger zijn dan die in de gewone bakkerijen, en dat ook in
de groote broodfabriek de continueele nachtarbeid niet voorkomt, doch hier met
wisselende nachtploegen wordt gewerkt.
Nu keert zich de ontworpen wet klaarblijkelijk tegen den continueelen nachtarbeid,
tegen de in het gewone bakkersbedrijf bestaande gewoonte, dat de arbeiders
voortdurend en geregeld elken nacht werk verrichten. Dat nachtarbeid in het
bakkersbedrijf met wisselende ploegen niet toelaatbaar kan worden geacht, wordt
door den Minister in zijn toelichting niet gezegd, doch wanneer aan de broodfabrieken
vergund wordt te blijven werken op den thans geldenden voet, dan zouden zij in staat
zijn des morgens versch brood te leveren, terwijl de gewone bakkerij dit niet
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zou kunnen. Ook hier ontmoet men dus als ratio voor het volstrekte verbod van elken
nachtarbeid het boven aangeduid concurrentiebezwaar. Het is wel duidelijk dat hier
de vraag rijst of men eene, op zich zelf niet onbevredigende arbeidsregeling
(wisselende nachtploegen) mag gaan verbieden, omdat het behoud daarvan schadelijk
zou werken voor andere ondernemingen, waarin men aan den continueelen nachtarbeid
een eind wil maken. En een andere vraag luidt, of het aangaat den bona fide
alleen-werkenden patroon te verbieden in zijn eigen zaak voor zijn arbeid die uren
van het etmaal te kiezen, welke hij verlangt te kiezen, omdat, ook zijn vrijheid van
beweging schade zou kunnen brengen aan anderen, welker arbeidsregeling moet
worden gewijzigd. Hierbij sluit zich noch deze vraag aan: hoe men in de praktijk
zich denkt een werkelijk doeltreffende contrôle op de uren, die iemand in zijn eigen
woning voor den arbeid gebruikt.
Er zijn nog meer punten, ook van technischen aard, die bij de waardeering van de
ontworpen regeling ter sprake komen, doch wellicht zal later zich de gelegenheid
voordoen uitvoerig hierbij stil te staan. Wij wenschen slechts voorloopig de aandacht
op een en ander te vestigen, teneinde thans reeds te doen zien dat eene regeling van
deze materie, wat haar uitvoering en haar gevolgen betreft, niet zoo eenvoudig is,
als zij op het papier wel schijnt, en dat de wetgever bij de vaststelling van wat zal
behooren te geschieden rekening moet houden met zeer verschillende, onderling
uiteenloopende, en veelal strijdige belangen, waarvan niet het eene zonder meer aan
het ander mag worden opgeofferd.
Nog op geheel ander gebied heeft in den laatsten tijd zich een en ander voorgedaan
dat de aandacht van den belangstellende in de publieke zaak overwaard is. In het
dagblad de Telegraaf zijn mededeelingen gedaan omtrent de verhouding tusschen
het hoofdbestuur der posterijen en telegrafie en het Departement, waaronder deze
tak van dienst ressorteert. Bij Kon. Besluit van 29 April 1893 is bedoeld hoofdbestuur
geheel uitgeschakeld (om een thans
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zeer geliefd woord te bezigen) uit de gewone organisatie van het Ministerie, zoodat
de aanraking tusschen den Minister van Waterstaat en het hoofdbestuur geschiedt
door den administrateur, welke staat onder den Directeur-Generaal, terwijl deze op
zijn beurt weder staat onder den Minister. Volgens de opzienbare onthullingen in
genoemd dagblad is er van de zelfstandigheid van het hoofdbestuur der posterijen
en telegrafie zoo goed als niets overgebleven, daar toch de Secretaris-Generaal van
het Waterstaats-departement zich tusschen het hoofdbestuur en den Minister geplaatst
heeft, waardoor feitelijk de leiding der zaken aan het Departement is aangebracht en
aan het hoofdbestuur is onttrokken. Naar luid van dezelfde berichten is, gelijk zich
trouwens laat denken, een zoo goed als volslagen desorganisatie van den dienst der
posterijen het gevolg van dezen toestand.
Nu is het wel volkomen waar, dat men uiterst voorzichtig moet zijn ten aanzien
van dergelijke min of meer sensationeele mededeelingen en dat er meer zekerheid,
dan langs dezen weg verkrijgbaar, zou moeten bestaan om een oordeel over de zaak
te rechtvaardigen; doch aan den anderen kant mag men wel gelooven dat de zeer
stellig en nauwkeurig omschreven feiten, welke in de Telegraaf werden medegedeeld
als staaltjes van wat er gaande is, niet volkomen uit de lucht zijn gegrepen, terwijl
in het algemeen de inhoud dier mededeelingen vrijwel overeenstemde met wat van
elders bekend was omtrent de wrijving tusschen het hoofdbestuur en het Departement.
Men mag dus aannemen dat inderdaad de verhouding te wenschen overlaat, en dat
de dienst daaronder lijdt. Het geldt hier werkelijk een zaak van overgroot publiek
belang en een zaak tevens van meer algemeen belang, omdat hierbij de vraag ter
sprake komt: welke feitelijke verhouding er bestaan zal tusschen een dergelijken tak
van dienst en den aan het hoofd daarvan gestelden ambtenaar eenerzijds, en aan den
anderen kant den betrokken Minister. Men herinnert zich dat deze laatste vraag ook
ter sprake is gekomen bij de beraadslagingen over Staatsexploitatie van Spoor-
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wegen, en dat toen door den oud-Minister L e l y de mogelijkheid betoogd werd van
eene inrichting, waardoor het beheer der Staatsspoorwegen zoo goed als volkomen
zelfstandig zou worden gevoerd en de met dat beheer belaste Directeur-Generaal
rechtsstreeks van de Kroon zijn bevelen zou ontvangen. Daargelaten nog de vraag
of eene dergelijke constructie zou passen binnen het kader van onze grondwet, mag
toch deze andere vraag worden gesteld: of zelfs bij eene zoodanige regeling niet deze
of gene zich tusschen den leider van het Staatsbedrijf en de Kroon zou inschuiven.
Het wil ons schijnen dat wat thans omtrent den toestand der posterijen werd
medegedeeld, een leerzame les is voor de moeilijkheden, waarvoor men bij de gestie
van Staatsbedrijven kan komen te staan. Dit is zeker: wanneer men ten onzent had
Staatsexploitatie van Spoorwegen onder leiding van een Directeur-Generaal, welke
ondergeschikt zou zijn aan den Minister van Waterstaat, hetzij aan een Minister van
Spoorwegen, en wanneer dan in dit Staatsbedrijf zich voordeed hetgeen thans bij de
posterijen schijnt te geschieden, dan zou de desorganisatie van het openbaar verkeer
en de schade, die daardoor aan de volkswelvaart zou worden toegebracht, zeker velen
de oogen openen.
Inmiddels is de Staats-commissie, welke het vraagstuk der Spoorwegexploitatie
onderzoeken zal, door den Minister geïnstalleerd. Het was te voorzien, dat bij deze
gelegenheid door de regeering niet met groote geestdrift zou worden gewaagd van
de volstrekte noodzakelijkheid der taak, welke aan deze Commissie is opgedragen.
Een grappenmaker heeft gezegd, dat de regeering eigenlijk het door de Commissie
in te stellen onderzoek overbodig achtend, daartoe ‘nolens volens’ was overgegaan,
en inderdaad is hiermede de situatie zeer juist geteekend. De Minister van Waterstaat
heeft dan ook in zijn toespraak op 12 September tot de vergaderde leden der
Commissie gezegd, dat de regeering zelve wel gemeend had te kunnen volstaan met
een beperkt onderzoek, waarmede door haar reeds een aanvang was gemaakt, doch
dat de meerderheid der Tweede Kamer zich niet geheel met dit standpunt kon
vereenigen
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en nog geen vaste meening scheen te hebben omtrent die punten, waaromtrent het
kabinet oordeelde dat reeds aanstonds een beslist standpunt kon worden ingenomen.
Welnu, daar deze wensch naar meer licht zoo ondubbelzinnig bleek, achtte de
regeering het aangewezen dien wensch niet onvervuld te laten.
Gelijk men ziet, werd door den Minister ‘ondubbelzinnig’ te kennen gegeven dat
in haar oogen de Commissie een overbodig werk ging beginnen. Het is zeker niet
gebruikelijk dat de installatierede, door een Minister tot zoodanige Commissie gericht,
gehouden wordt in zulk een toon. Eigenaardig was ook het antwoord, dat daarop
door den Voorzitter der Commissie, den oud-Minister d e M a r e z O y e n s , werd
gegeven. Ook hij wees er op, dat de regeering het in te stellen onderzoek overbodig
achtte en dat zij tot het instellen daarvan slechts besloten had, omdat de wensch
daartoe door de Tweede Kamer was uitgesproken. Wel sprak deze Voorzitter het uit,
dat een grondig onderzoek naar de deugdelijkheid en houdbaarheid der bestaande
spoorwegregeling een zeer wenschelijke zaak is, doch aan deze verklaring liet hij
voorafgaan dat sommiger ijveren voor Staatsexploitatie ‘bijwijlen een glimlach
afdwingt’. Zijns inziens was de wenschelijkheid dat eerlang met de spoorwegkwestie
voor geruimen tijd werd afgerekend, hierin gelegen: dat het Damocleszwaard der
naasting niet altijd boven het hoofd der Maatschappijen moet blijven hangen. De
spoorwegkwestie moet van de baan, en daarom vatte deze Staats-commissie, naar
de Voorzitter verzekerde, haar taak met opgewektheid aan.
Men zal hebben af te wachten, wat de uitkomst van haar arbeid zal zijn, al schijnt
het onmogelijk daarvan hooggespannen verwachtingen te koesteren. Reeds vroeger,
in een beschouwing over de behandeling der motie B o s in de Tweede Kamer,
merkten wij op dat, zoodra de Commissie zou benoemd zijn, men uit hare
samenstelling zou kunnen opmaken, wie als bekende voor- en tegenstanders van
Staatsexploitatie een vooraf vrijwel vaststaand oordeel over de zaak in geding zouden
uitspreken, en inderdaad kan men,
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nu die samenstelling bekend is, ook vrijwel de neuzen tellen. Opmerking verdient
het feit dat aan de Commissie niet de opdracht verstrekt is, uitgewerkte voorstellen
in den vorm van wetsontwerpen gereed te maken.
Ter motiveering zeide de Minister, dat het beter zou zijn, wanneer de Commissie
eerst zoodanig rapport uitbrengt, dat de regeering kan nagaan of zij met de conclusies
het eens is; wil dan de regeering eene nieuwe regeling in den door de Commissie
aangegeven zin tot stand brengen, dan zal zij ‘vermoedelijk’ daarbij op verdere
voorlichting van de Commissie prijs stellen. Het komt ons voor dat ook hieruit
duidelijk spreekt, hoe weinig de regeering zich eigenlijk van het praktisch nut der
bemoeiingen van de Commissie voorstelt. Het schijnt wel alsof men gezegd heeft:
de Kamer wil een onderzoek, er zal een onderzoek worden ingesteld, maar wij
Ministers zullen allerminst den schijn aannemen, alsof wij waren afgeweken van het
eenmaal door ons ingenomen standpunt.
Onder zeer belangrijke zaken in het economisch leven van ons vaderland, gedurende
de jongste dagen heeft terecht de premieverhooging in het Rotterdamsche havenbedrijf
algemeen de aandacht getrokken. Toen wij in de Januari-aflevering van dit
maandschrift (1908) het tekort der Rijks-verzekeringsbank bespraken, werd door
ons reeds op de wanverhouding tusschen de premie en het risico in dit bedrijf
gewezen. Het risico bij laden en lossen van schepen is, zoo zeiden wij toen, door de
Rijks-Verzekeringsbank aanvankelijk geschat op f 35 per mille, doch later bleek het
met f 79 per mille nog te laag getarifieerd. Wij wezen er toen op, dat men van 1
Februari 1903 tot Mei 1907 dit zoo calamiteus geacht bedrijf getarifieerd heeft gelaten
op zulk een voet dat een maandelijksch verlies van 1/2 ton daarvan het gevolg moest
zijn, en tevens vestigden wij in het algemeen destijds de aandacht er op, dat men in
het tekort der Rijksbank uitsluitend meende te moeten voorzien door
premieverhooging en andere maatregelen van geldelijken aard, zonder dat men de
dieper liggende oorzaken van dit tekort opspoorde, en trachtte

Onze Eeuw. Jaargang 8

307
weg te nemen. In den afgeloopen zomer is thans het eigenlijk gezegd
stuwadoorsbedrijf in Rotterdam gebracht op een premie van 21% en, wat niet minder
dan deze maatregel zelf rechtmatige ergernis bij velen heeft gewekt, aan dit besluit
tot zeer belangrijke premieverhooging is terugwerkende kracht gegeven, zoodat
hieruit groote schade is voortgevloeid voor de werkgevers die, gelijk gebruikelijk
is, hun ongevalkosten reeds in de rekening voor anderen hadden opgenomen en dus
niet meer, toen de premie achteraf veel hooger bleek te zijn geweest, tot eenige
navordering konden overgaan.
Terecht is de vraag gesteld, of inderdaad deze arbeid in deze haven zoo
buitengemeen gevaarlijk moet worden geacht, dat men met geen geringer premie
voor de ongevallen dan bijna het 1/4 van het loon kan volstaan. Gevraagd is, of,
wanneer dit inderdaad zoo was, de regeering in dit feit niet de aanleiding had moeten
vinden, om een zeer streng onderzoek in te stellen naar de voorwaarden waaronder
in dit bedrijf wordt gewerkt, een onderzoek tevens naar de mate, waarin door
werkgevers wordt gefraudeerd, en waarin ook door arbeiders op verschillende wijzen
misbruik van de wettelijke bepalingen kan worden gemaakt. Doch ook ditmaal heeft
men, in hoofdzaak althans, zich uitsluitend bepaald tot toepassing van het al te
eenvoudig denkbeeld, dat, wanneer de kosten hooger blijken dan de daarvoor
opgebrachte middelen, het redres te zoeken moet zijn in eene verhooging van die
middelen. Wat niet het minst een bedenkelijke zijde van deze zaak ons schijnt te zijn
is, dat men gemeend heeft zonder belangrijke schade aan de Rotterdamsche haven,
een dergelijken maatregel te kunnen invoeren en dat men niet is teruggedeinsd voor
eene handeling, waarvan het toch wel moest vaststaan dat zij Rotterdam tegenover
andere concurreerende havens in het buitenland op aanmerkelijke wijze moest
achterstellen. Hier is zeker allerminst gehandeld met de omzichtigheid, welke eene
regeering moet in acht nemen, die bij een noodzakelijk geachte verzwaring van lasten
niet kan nalaten de Concurrenz-fähigkeit van een belangrijk bedrijf te belemmeren.
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In de Tweede Kamer heeft de Heer P l a t e , oud-Voorzitter der Rotterdamsche Kamer
van Koophandel, den Minister over deze zaak geïnterpelleerd en dezen bewindsman
o.a. de verklaring ontlokt, dat inderdaad de te late kennisgeving der premieverhooging
aan de betrokkenen te wijteu is aan schuld bij hem, Minister, en bij de directie der
Rijks-Verzekeringsbank. Overigens heeft men uit het door den Minister bij deze
gelegenheid medegedeelde wel den indruk kunnen krijgen, dat deze bewindsman uit
eigen oogen de toestanden der Rotterdamsche haven heeft willen bezien en zich op
de hoogte gesteld heeft van wat daar gaande is.
Doch wat in des Ministers antwoord bijzonder trof, was de aanwijzing van de
algemeene richting, waarin hij verbetering zoekt voor de vele, ook door hem erkende,
fouten en gebreken der geldende Ongevallenwet. Onomwonden is door den Minister
groote sympathie uitgesproken met het instituut van zelf-dragen en overdragen van
risico, een sympathie die de Minister grondt op de overweging: niet slechts dat het
voor den staat en overheid altijd beter is wanneer de menschen zelf hun eigen zaak
beredderen (waarbij dan de overheid moet toezien dat niet anderen daarvan de dupe
worden), doch vooral op grond dat dit instituut, meer dan de verzekering tegen premie
bij de Rijksbank, werkt in het belang der arbeiders, doordat de werkgever langs deze
lijn er toe gebracht wordt zooveel mogelijk tot voorkoming van ongevallen, in het
algemeen tot verbetering der arbeidsvoorwaarden te doen. Daar een zeker wel
ingrijpende wijziging van de Ongevallenwet behoort tot de punten, waaraan deze
Minister allereerst zijn aandacht wijdt, mag men verwachten dat de door hem
uitgesproken sympathie voor het stelsel van zelf-dragen en overdragen van risico de
leidende gedachte zijn zal, waarvan deze wijziging uitgaat.
Wanneer deze verwachtingen vervuld worden dan zal van socialistische zijde
ongetwijfeld daartegen worden geageerd. Men weet dat de sociaal-democraten ten
onzent niet nalaten de stelling te verkondigen, dat het direct belang des werkgevers,
die niet bij de Rijksbank verzekerd en dus niet met premiebetaling van alles af is,
hem er toe leidt
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den werkman te beknibbelen op de uitkeeringen, die de wet hem toekent, zelfs de
ongevallen eenvoudig te verzwijgen. Het is overbekend, dat een dergelijke grief in
een harer eerste jaarverslagen ook door de Directie der Rijksbank is geuit, doch dat
het onderzoek van gevallen, welke geacht werden bewijskracht ten deze te bezitten,
allerminst de stelling aannemelijk heeft gemaakt. Gebleken is dat over 1907 op een
aantal van 60 à 70000 aangegeven ongevallen slechts in 14 gevallen procesverbaal
werd opgemaakt op grond dat geen aangifte werd gedaan, terwijl in de helft dier
gevallen de klacht betrof een werkgever welke niet zijn risico had overgedragen,
doch bij de Rijksbank was verzekerd! Niettemin blijft deze stelling het geliefkoosd
thema, waarop door sociaal-democraten tegen risico-overdracht wordt geageerd.
Wel moet hierbij worden erkend dat zij ook andere koorden op hun boog hebben
om tegen dit instituut stemming te maken. Wie alles lezen wil wat van dien kant met
mogelijkheid kan worden aangevoerd, moet zich het boek aanschaffen dat door den
Heer J.E.W. D u i j s is geschreven over de mislukking van het particulier initiatief
en de risico-overdracht inzake sociale verzekering (L.J. Ve e n , Amsterdam). Wij
meenen genoeg te hebben gedaan met dit boek te noemen. Het is onnoodig het nader
te qualificeeren. Die 't schrikkelijkst daarvan zwijgt, heeft 't alderbest gezeid. Dit
geheele werk van 270 blz. is een doorloopende aanklacht tegen die booze patroons
en hun handlangers, welke tot schade van de Rijksbank en van de arbeiders weigeren
zich bij de Staatsinstelling te verzekeren en er de voorkeur aan geven, door zooveel
mogelijk zelfbehartigen van de belangen hunner arbeiders en hunne ondernemingen,
te streven naar bezuiniging op dit deel der productiekosten, welke bezuiniging immers
uitsluitend door nauwlettende zorg op de veiligheid en door al wat strekt tot
voorkoming van bedrijfsongevallen, kan worden verkregen.
Het is heuglijk te mogen constateeren dat Minister Ta l m a de groote waarde van
dit streven, ook voor de arbeiders, tenvolle erkent.
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Onze leestafel.
R u d o l f E u c k e n . Einführung in eine Philosophie des Geisteslebens.
Leipzig. Q u e l l e und M e y e r , 1908.
Dit nieuwe werk van den wijsgeer van Jena loopt, gelijk schier van zelf spreekt,
weder op de oude stelling uit, dat er een zelfstandig, den mensch te boven gaand
geestesleven moet zijn, waaraan hij steun en bezieling ontleent, zal er van een doel
van ons bestaan, van echt menschelijk geluk, van echt menschelijke waardigheid
sprake zijn. bl. 81. Zoodanig doel en geluk toch vereischen, dat het leven in den tijd,
in zoover het geestelijk gehalte bezit, tot ontplooiing van een eeuwige orde dient,
dat dus deze voorbijgaande wereld een onvergankelijke werkelijkheid achter zich
heeft.
De juistheid dier stelling zou meer algemeen beseft worden, indien er niet bij velen
onzer tijdgenooten onbewuste strijd tusschen denken en handelen bestond. Bij hun
denken houden zij zich enkel met de zichtbare wereld bezig en vlieden als metaphysica
alles wat buiten hare grenzen ligt; als zij handelen, laten zij begrippen als rede en
persoonlijkheid, humaniteit en menschenwaarde gelden en beseffen in hun
oppervlakkigheid niet, dat daarmede ‘een nieuwe onzienlijke wereld wordt ingehaald’
l.l. bl. 90.
Uit deze opmerking blijkt reeds, dat enkel het leven, in zijn diepte opgevat, in staat
is aan het denken den juisten weg te wijzen. Zelfbezinning is de beste inleiding tot
wijsbegeerte. Maar om ons zelf in vollen omvang te leeren kennen moeten wij ons
oriënteeren aan de geschiedenis.
De geschiedenis toont ons, dat voortdurend school tegenover school, secte
tegenover secte komt te staan. Doch zij toont ons tevens, dat binnen het menschelijk
bereik een leven valt, hetwelk boven tegenstellingen verheven is, een leven van
wetenschap en kunst, van recht en zedelijkheid, een leven met een eigen inhoud, een
eigen drijfkracht, een eigen wettelijkheid, een leven, dat, in den mensch geboren,
door den arbeid van duizenden, opgroeit tot een zelfstandige macht, welke,
onafhankelijk van grillen en meeningen, tegenover en boven de individuen komt te
staan. Wil men dat geestelijk leven tot de sfeer des menschen beperken, dan is het
onbegrijpelijk, waar het vandaan komt, onbegrijpelijk, hoe
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het met gezag kan zijn bekleed. Het moet uitgaan van het geheel der dingen, het moet
de diepste kern der werkelijkheid zijn; enkel indien het alleven, wereldleven is, dat
de mensch in een zeker stadium van ontwikkeling als zijn eigen leven leert kennen,
hetwelk hij door vrije keuze en naarstigen arbeid als zijn leven in zich tot rijpheid
moet brengen, kan de mensch een wereldwezen zijn, een persoonlijkheid, in de diepte
van zijn natuur er op aangelegd om zich boven tegenstellingen te verheffen en onder
den naam van waarheid en geluk geestelijk zelfbehoud na te jagen.
In vijf achtereenvolgende hoofdstukken, die even zoovele merkwaardige historische
tafereelen zijn, schildert E u c k e n , hoe van de tijden der oude Grieken af tot op den
huidigen dag toe, de mensch er naar gestreefd heeft om de tegenstellingen tusschen
veelheid en eenheid, tusschen verandering en duurzaamheid (tijd en eeuwigheid),
tusschen buiten- en binnenwereld te overwinnen, tevens waarheid en geluk, die
elkander dikwijls schijnbaar buitensluiten, zich beiden toe te eigenen. Deze arbeid
van het verleden is inleiding tot den arbeid der toekomst; immers de menschheid
heeft zich nog niet uitgeleefd.
Daar de problemen der wijsbegeerte telkens in elkander grijpen, heeft de
afzonderlijke behandeling, welke hier aan de historie van ieder dier problemen te
beurt valt, noodzakelijk ten gevolge, dat soms dezelfde beschouwingen, al zij het
dan in een ander verband, in verschillende hoofdstukken terugkeeren. Toch zal
niemand, bij de lezing van dit vlot geschreven boek met zijn overrijken inhoud, over
eentonigheid klagen. Het is alles belangrijk wat ons hier wordt aangeboden, maar
het meest heeft mij getroffen de heldere manier, waarop door E u c k e n wordt
aangetoond, dat, gelijk op zoo menig gebied, ook in de geschiedenis van het denken
de verschijning van het Christendom een keerpunt vormt. Zoo neemt de poging om
aan eenheid en veelheid beiden recht te laten wedervaren een geheel andere richting
bij de christelijke denkers dan bij de antieken. De Godheid, hoe ook ten slotte
vergeestelijkt, bleef bij den Griek één met de Schepping, welke door een noodzakelijke
uitstraling der albron geacht werd te bestaan. Maar het Christendom, dat een ethische
religie is, laat God tot zijne creaturen in een vrije, persoonlijke verhouding staan.
Volgens de klassieke voorstelling bevindt zich onze wereld in een normalen toestand,
is zij wat zij wezen kan, eischt zij geen ingrijpen van de zijde des menschen, is zij
voltooid. De behoefte aan een blijvend houvast is den Griek niet vreemd, maar om
niet door den stroom
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te worden meegesleurd, is het hem genoeg het vergankelijke als een gelijkenis van
het eeuwige te kunnen opvatten. Volgens de Christelijke overtuiging daarentegen is
onze wereld erbarmelijk slecht, en kan zij enkel door goddelijke liefde en macht
worden in het rechte spoor gebracht. Een hiermede samenhangend verschil is, dat
de Griek door zijn denken tot de albron meende te kunnen opklimmen, terwijl volgens
het evangelie God in zijn barmhartigheid afdaalde tot den mensch. De individu, die
door natuur en maatschappij op hartelooze wijze pleegt behandeld te worden, is thans
een wezen van groote waarde, een voorwerp van goddelijke ontferming. Natuurlijk
loopt die zienswijze gevaar in een al te menschelijke opvatting van het wezen Gods
te ontaarden; het neemt niet weg, dat terwijl bij den Griek zeldzame geestesgaven
noodig waren om tot God te naderen, in het Christendom het hemelsche rijk voor de
eenvoudigen openstaat. Ook de verhouding tusschen innerlijk en uiterlijk kwam,
zooals E u c k e n aantoont, door het Christendom in een ander licht te staan. Immers
dit laatste plaatst een hoogere wereld tegenover die, welke den mensch omringt. De
leer, dat er twee werelden zijn, kan het niet loslaten; een monistisch Christendom is
een onding, waarin enkel verward denken behagen kan scheppen. Het komt er op
aan een transcendente, een hoogere wereld tot ons eigendom te maken. Terwijl dit
bij den Griek als een zaak zou gegolden hebben, die den enkeling betreft, is er hier
sprake van een allen verbindende innerlijke gemeenschap.
Men bespeurt het: ook volgens E u c k e n geldt de antithese tusschen paganisme
en Christendom. Maar bij hem heeft die antithese een historisch karakter. Paganisten
kunnen wij niet meer zijn, want al sluiten we ons nog zoo bij de antieke beschaving
aan, een wezenlijk verschil blijft dit, dat de wereld thans niet meer als voltooid, maar
als wordende geldt, en dat zij den mensch veel meer tot krachtsinspanning oproept
dan de heidensche beschouwing ooit kon doen.
V.D.W.
W.G. v a n N o u h u y s . Boccaccio's Decamerone. Bloemlezing en
inleiding. Amsterdam. Maatsch. voor goede en goedk. lectuur. (Uitg L
S i m o n s Wereldbibliotheek).
In de inleiding geeft de verdienstelijke vertaler dezer bloemlezing rekenschap van
zijn uitgaaf na vroegere Nederlandsche bewerkingen van B o c c a c c i o , en verwijst
naar zijn artikel in Groot-Nederland (1907 Maart en April). Natuurlijk is een arbeid
als deze

Onze Eeuw. Jaargang 8

313
niet uit wetenschappelijk maar uit litterair oogpunt te beschouwen. In dit opzicht
schijnt hij mij welgeslaagd, ofschoon tot een diepere litteraire waardeering van dezen
auteur meer noodig zou wezen. De enkele novellen hebben slechts anecdotische
waarde en geven van den geest des schrijvers niet dan een oppervlakkigen indruk.
Het is inderdaad opmerkelijk hoe talrijk de gezichtspunten zijn waaruit de
Decamerone van groot belang is. Men kan de geschiedenis der enkele vertellingen
opsporen tot haar oude vormen in de bekende Indische verzamelingen: een studie,
waarin men het sedert den arbeid van Benfey, nu ruim een halve eeuw geleden zoover
gebracht heeft. Men kan nog dieper gravend, de eenvoudigste formulen der avonturen
tot die grondtypen terugbrengen, die de volkenkunde vaak bij de verst uiteenliggende
stammen terugvindt. Men kan het gebruik dat latere dichters van de verhalen van
B o c c a c c i o gemaakt hebben in 't licht stellen: zoo heeft de heer v.N. met het oog
op L e s s i n g s N a t h a n de drie ringen (I. 3) evenzeer opgenomen als 't verhaal
der kuische Z i n e v r a (II 9) bron van S h a k e s p e r e 's Cymbeline, terwijl ook
G r i s e l d i s (X, 10), volgens velen de kroon van Decamerone, niet ontbreekt. Men
kan verder B o c c a c i o 's verzameling met andere uit den Renaissancetijd vergelijken.
Ook op de zeden, het leven en denken, de kunst der dagen waarin hij leefde werpt
zijn werk eigenaardig licht. De heer v.N. heeft in zijn inleiding op 't een en ander
van 't hier opgesomde gewezen. Wat zijn keus bepaald heeft schemert door: hij heeft
zich blijkbaar beijverd, zonder de verhalen die hij gaf te besnoeien, de minder
aanstootelijke te kiezen. Hij wenscht niet dat zijn verzameling zal medewerken
Decamerone onder de pornografische lectuur te rangschikken. Daarom heeft hij ook
wel de geschiedenis der jonge Alaciel, (II, 7), toch in menig opzicht de parel van 't
geheel, niet opgenomen.
Het publiek waaronder een ‘wereldbibliotheek’ komt, zal in 't beste geval iets van
't verteltalent (dat ook in de vertaling van v.N. uitkomt) van B. kunnen genieten. Den
diepen achtergrond en den geest zal het niet proeven. Men krijgt er niet den indruk
van den ernst die onder het licentieuse schuilt, van ‘ce mélange de gouaillerie presque
gauloise et de passion italienne, d'enjouement mondain et de gravité philosophique
qui le distingue’, van dit ‘cynisme solide comme l'expérience et sérieux comme la
vie de ce libre, viril et élégant esprit’ (E. M o n t é g u t . La fiancée du roi de Garbe
uit: Poètes et artistes de l'Italie).
l.S.
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Revue Germanique 4e année. - Paris. F. A l c a n 1908.
Van dit ons geregeld toegezonden tijdschrift maak ik met een enkel woord melding,
omdat het een aantal opstellen bevat die van literair-historisch belang zijn. Zoo vinden
wij in den jaargang die voor ons ligt een geheel No. waarin een vertaling van
C h a u c e r 's Canterbury Tales (met inleiding en aanteekeningen) voltooid wordt;
verder komen studiën over het Hellenisme bij G ö t h e en bij N i e t z s c h e , het
pantheïsme in de Vlaamsche litteratuur en dat in Engelsche romantiek, S i l a s
M a r n e r e.a. Het tijdschrift verdient stellig zeer de aandacht.
l.S.
Dr. L. K n a p p e r t . De opkomst van het Protestantisme in eene
Noord-Nederlandsche Stad. Geschiedenis van de Hervorming binnen
Leiden van den aanvang tot op het beleg. Leiden. S.C. v a n D o e s b u r g h ,
1908.
In dit aangenaam geschreven boek wordt in alle bijzonderheden medegedeeld wat
omtrent de opkomst der hervormingsdenkbeelden uit de schatten van het Leidsche
archief viel op te delven. De bijzonderheden zijn wel wat al te uitvoerig weergegeven
dan dat het beeld der geheele ontwikkeling den lezer duidelijk voor oogen zou kunnen
staan; al die gelijkvormige gevallen van martelaarschap en lijden vermoeien op den
duur, al zijn zij ieder op zichzelf dikwijls treffend en goed verteld. De inleiding, die
ons het tooneel van het drama moet schetsen, lijdt, ook na de ingrijpende verkorting
van de oorspronkelijke in het Leidsch Theologisch Tijdschrift, aan het te veel en te
weinig, dat het groote gevaar is van dergelijke samenvatting. Met dat al hebben wij
den schrijver te danken voor zijn nauwkeurig en met grooten ijver samengesteld
overzicht, dat uitstekend materiaal bijeenbrengt voor de beoorling van het gebeurde
in deze stad, waar de bronnen voor zulk een onderzoek zoo ruim vloeien.
P.J.B.
F.D.J. M o o r r e e s . Geschiedenis van het Protestantisme in het
prins-bisdom Luik. Rotterdam. S t o r m L o t z , 1908.
De schrijver van dit populair geschreven boekje, aanvulling van het in 1904 bij
A d r i a n i te Leiden verschenen grooter werkje: Geschiedenis der Kerkhervorming
in de Zuidelijke Nederlanden, deed een nuttigen arbeid met de beschrijving der
lijdensgeschiedenis van het Belgische Protestantisme, dat na de uitvoerig beschreven
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gewelddadige onderdrukking in de 16de eeuw zich eerst na 1815 langzaam eenigszins
begon te herstellen. Onder de buitengemeen vrijzinnige bepalingen der Grondwet
van 1830 is het getal der Protestanten daar te lande meer dan 6 maal vergroot, terwijl
de geheele bevolking slechts 21/2 maal vergroot is; de protestantsche
kerkgenootschappen kunnen in dien tijd wijzen op niet minder dan 15000 bekeerlingen
onder het geheel van nog geen 50000 Protestanten, een ‘klein kuddeke’ nog maar
onder de 7 millioen Belgen.
P.J.B.
Na vijftig jaren. Gedenkboek van de Nederlandsche Zendingsvereeniging,
door Ds. H.J. R o o s e b o o m , voorzitter van het Hoofdbestuur (Rotterdam,
1908.)
Dit gedenkboek, fraai gedrukt en geïllustreerd, geeft een gunstig getuigenis van den
ernst en de toewijding, waarmede de Nederlandsche Zendingsvereeniging gedurende
eene halve eeuw haar werk heeft verricht.
Indien wij ons ééne aanmerking mogen veroorloven, - eene enkele maal vervalt
de samensteller te zeer in bijzonderheden. Wij doelen in 't bijzonder op bl. 27-30,
waar uiting wordt gegeven aan grieven tegen een lang overleden persoon - den
schoonzoon van eene zeer begaafde schilderes van Indische bloemen en vruchten die zich dus niet meer kan verdedigen. O.i. ware de vermelding van het feit, dat de
eerste zendelingen bij hun tocht naar Bandoeng voor een paar honderd gulden
meenden bedrogen te zijn, bij deze gelegenheid beter in de pen gebleven; er moet
eenmaal een tijd komen, dat men zulke dingen vergeet, of althans er niet meer over
spreekt.
Zooals bekend, werkt de Nederlandsche Zendingsvereeniging uitsluitend in
West-Java, onder Mohammedanen en Chineezen. De Heer R o o s e b o o m geeft, na
de geschiedenis der vereeciging in het algemeen, eene uitvoerige beschrijving van
het ontstaan der verschillende zendingsposten, thans tien in getal; van den arbeid,
daar door de zendelingen verricht; van de methoden, bij dien arbeid gevolgd, - van
de teleurstellingen die ondervonden, van de overwinningen die behaald werden.
Het is, alles samen genomen, belangwekkende lectuur. Niet het minst het laatste
hoofdstuk, waarin als het ware de balans wordt opgemaakt, en dat ons aantoont hoe
thans de - laat ons hopen, stevige! - grondslagen voor den verderen zendingsarbeid
zijn gelegd.
E.B.K
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Mr W. d e Ve e r . Chineezen onder Eollandsche vlag... Amsterdam,
S c h e l t e m a en H o l k e m a 's Boekhandel. 1908.
De Heer d e Ve e r heeft eene studie gemaakt van al wat de Chineezen betreft, en
de uitkomsten dier studie in een - voor zoover wij durven oordeelen - zeer lezenswaard
boek neergelegd.
Ongelukkig heeft hij - uit gemis aan auteursroutine? - verzuimd dat boek van eene
inhoudsopgave te voorzien, zoodat de lezer zelf, al lezende, moet ontdekken waarover
de schrijver al zoo handelt. Om onze lezers in dat opzicht te gemoet te komen, deelen
wij hier mede dat hij het - na eene inleiding - achtereenvolgens heeft over: De
Chineezen in onze Oost (bl. 1); schets van de Chineesche geschiedenis (bl 67); de
Chineesche samenleving: 1. de godsdienst (bl. 124), 2. familieverband (bl. 154), 3.
doodenverzorging (bl 207), 4. de regeering en hare ambtenaren (bl. 230), 5.
rechtspraak (bl. 247); China en Europa: 1. Eerste aanraking tusschen Oost en West
(hl. 268), 2. de zendelingen (bl. 282), 3. de tractaathavens (bl. 308); persoonlijke
indrukken (bl. 348)
Zooals men ziet, - verscheidenheid genoeg... en, wel beschouwd, voor één boek
te veel. En, laat ons dit er dadelijk bijzeggen, het is, door zijne lange zinnen en
noodelooze uitweidingen, ook meermalen zwaar op de hand; zinnen van 20 en meer
regels zijn geen zeldzaamheid. Maar wie eenmaal daarover heen is, kan, naar onze
meening, veel uit het het boek leeren; ook wanneer, als ter loops, onderwerpen worden
aangeroerd die met de Chineezen niet in het minste verband staan
Wat zullen onze z.g. ‘anti-imperialisten’ zeggen van wat de heer de Ve e r , uit
persoonlijke ondervinding sprekende, b.v. mededeelt (bl XIII) van ‘de barbaarsche
gezagvoering van de thans gelukkig van hun troon beroofde vorsten van Gowa.. Een
kanker voor hunne onderdanen waren zij... het was uit eigenbelang, maar tevens in
dat der menschheid, dat wij hier en elders met geweld optraden’...? Wat zullen zij
kunnen aanvoeren tegen deze verdediging van het bestuursbeleid der laatste jaren
(bl. XIV): ‘Met exploitatie zonder meer, laat zich het verwaarloozen, het buiten
werking laten van geheele streken uitstekend verdedigen... maar het ethisch doel,
dat thans onze daden beheerscht, drijft ons ook daar, waar geene baten te verwachten
zijn. Ter wille van ons zelf, ter wille van de onder ons gezag gebrachten, ter wille
onzer internationale betrekkingen, maar bovenal ter wille van de toekomst
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van Indië, opdat ook hier uit den chaos de steunpunten voor recht en orde worden
opgeheven en bevestigd.’
Wij behoeven wel niet te verklaren, dat wij het met deze opvatting van onze taak
in Indië geheel eens zijn; het Nederlandsch gezag doet zijn plicht niet, wanneer het
in de zoo verwaarloosde streken, waar de volken er zijn om de vorsten en de talrijke
vorstentelgen, waar een menschenleven niet geacht wordt, waar vaak slavenhandel
bloeit, niet de leiding op zich neemt. Ziet, hoe nu reeds kan gesproken worden van
veel verbeterde toestanden in Djambi, in Zuid- en Oost-Borneo, op Celebes, op Bali
en Lombok, op Ceram, op Timor, enz.! De bevolking herademt, nu wij ons niet meer
tevreden stellen met een schijngezag, maar ons werkelijk doen gelden, allermeest te
haren bate
nbsp;
Doch het werk van Mr. d e Ve e r handelt in hoofdzaak over de Chineezen, die
hij, o.i. terecht, tegen velerlei aanvallen verdedigt. Het werd in vroegere jaren
veelvuldig gezegd: de slimmere Chinees is de bloedzuiger van den Javaan, - maar
men vergat dat ons bestuur hem, door het verfoeilijk stelsel van verpachtingen, tot
bloedzuiger maakte. Was het niet zuiver menschelijk, zou een Europeesch pachter
(men denke aan de Fermiers généraux in het Frankrijk van de 18e eeuw) anders
gehandeld hebben dan de Chineesche pachter deed: de bevolking exploiteeren om
de hoog opgedreven pachtsommen te kunnen betalen en nog zooveel mogelijk winst
over te houden? Onze fiscus dreef hem bij voortduring in die richting, en het heeft
moeite genoeg gekost, daarin verandering te brengen!
Dit kwaad, kan men zeggen, is thans van de baan; in beginsel geheel, in de praktijk
voor het grootste deel. De Chineesche pachters en hunne handlangers nemen niet
langer de eenerzijds sterk bevoordeelde, anderzijds verachte stelling in van voorheen;
de Chineezen zijn nu geworden wat zij altijd hadden moeten zijn: immigranten, die
het in Indië beter hebben dan in hun eigen vaderland, en dit - wanneer zij goed
behandeld worden - ook waardeeren.
Wat nu die goede behandeling betreft, inderdaad hebben zij in het verleden
verschillende redenen tot klagen gehad, en het besef daarvan is ontegenzeggelijk in
de laatste jaren levendiger geworden; wij hebben hen niet opgenomen in de Indische
gemeenschap, maar bleven ook hunne afstammelingen als vreemdelingen beschouwen.
Was dat in de tijden der O. I Compagnie te verklaren, - in onze dagen is dat toch niet
meer te verdedigen
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In ons eigen land is de volkskracht belangrijk verhoogd door de immigratie van
vreemdelingen; maar hunne kinderen en kleinkinderen voelden zich in den volsten
zin des woords Nederlanders. Was er ooit - ieder zal in zijne omgeving voorbeelden
kunnen opnoemen, wij wijzen slechts op één - was er ooit oprechter Nederlander,
bezield met liefde voor ons Vorstenhuis en ons Volk, dan wijlen het kamerlid Mr.
F a r n c o m b e S a n d e r s , wiens vader toch een Engelschman was?
Iets dergelijks heeft men tot nu toe, helaas, in Indië niet gewild: de afstammelingen
der Chineesche immigranten staan niet gelijk met andere in Indië geboren personen,
maar worden gedwongen steeds Chineezen te blijven; zij hebben geen andere reden
dan eigenbelang, om trouw te blijven aan ons bestuur.
Men begrijpt toch, dat ons eigenbelang er toe moet leiden, een anderen weg in te
slaan!
Mr. d e Ve e r wijst duidelijk aan; welke rechtmatige grieven de Chineezen in
onze Oost kunnen doen gelden, en op welke wijze daaraan, liefst spoedig, een einde
kan worden gemaakt. Het oogenblik is gekomen, zegt hij (bl. 47) ‘hen te
emancipeeren! Of... gij kweekt verbitterde onderdanen, waar gij goede kondt hebben’.
nbsp;
Onze aankondiging is reeds veel te lang geworden, en wij moeten er daarom van
af zien, hier verder bij de beschouwingen van Mr. d e Ve e r stil te staan, - hoe
aanlokkelijk dit anders ook wezen zou Want... het blijkt óók uit het laatste hoofdstuk,
de schrijver heeft met onpartijdigheid rondgekeken, en wat hij zegt verdient zeker
de aandacht van onze Staatslieden. Moge het daaraan niet ontbreken!
E.B.K.
Gr. v a n H u l z e n . Zwitserland. Indrukken en Beschrijvingen. Zeist.
M e i n d e r t B o o g a e r d t J u n ., 1908.
Een aardig boekje - tenminste als men er niet meer van vraagt dan het belooft in zijn
tweeden titel: Indrukken en Beschrijvingen. Want het geeft geen samenvattende
beschrijving van wat een reiziger in Zwitserland behoort te zien, noch minder
gewenschte informaties voor reislustigen naar Zwitserland, maar wel aardige apartjes
en origineele kiekjes, zooals goede, buitenlandsche dagbladcorrespondenten die wel
eens geven van vacantie-uitstapjes of van nationale feesten, waar touristen ontbreken.
De schrijver is zoo vaak en zoo lang in Zwitserland geweest dat hij er van kan
vertellen als van zijn tweede tehuis, en dit geeft aan zijn meestal
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sobere en toch kleurige Beschrijvingen iets echts, en soms verrassends. Zoo is
verrassend wat hij vertelt van die Historische Stadjes en Stedekens - een der 6
schetsen, waaruit 't bundeltje bestaat - waar de touristen langs vliegen in hun
sneltreinen, en die toch zoo mooi zijn. En de Indrukken? Deze zijn zeer persoonlijke
uitingen van den mensch Va n H u l z e n , als zoodanig zeker echte indrukken van
een openhartig mensch, die dan tengevolge dezer openhartigheid den lezer meer of
minder sympathiek is. In 't algemeen kan men zeggen dat de schrijver hier zijn
vaderland niet vergeet en voortdurend vergelijkingen maakt, waarbij de Zwitsers er
beter afkomen dan de Nederlanders. Over bizonderheden moet men zwijgen, tenzij
de kriticus zijn kritiek geeft als zuiver persoonlijke. Zoo zijn mij de schetsen
Bloemenspelen en Nationaal Schietfeest aangenamer dan Religieuze Spelen, waarin
ik mis de ervaring der religieuze realiteiten, waarvan deze spelen een uitbeelding
geven. Toch moet ik erkennen dat dit gemis minder hinderlijk is dan dat nog
hinderlijker gepronk met mode- of salonmystiek - hoewel het gemis blijft, en het
boekje mij rijker zou zijn zonder deze schets. Zoo zou ik meer kunnen noemen, maar
mijn eindindruk blijft: een aardig boekje, als men er niet meer van vraagt dan het
belooft.
G.F.H.
F. S c h m i d t - D e g e n e r . Adriaen Brouwer en de ontwikkeling zijner
kunst. Amsterdam. L.J. Ve e n , MCMVIII.
Gewoonlijk gold A d r i a e n B r o u w e r voor den losbol, den dollen compère onder
de oud-Hollandsche schilders, voor den typischen luchthartigen broeder van het
lustige St.-Lucas-gilde, hij nog veel meer dan zijn tijdgenooten J a n S t e e n en
O s t a d e . En daarom kon nauwelijks zijn naam genoemd worden, of daar kwamen
de anecdoten - stichtelijke als zijn ‘ontdekking’ door F r a n s H a l s e.d., waaruit
J.G. K r a m e r onlangs nog een aardig jongensboek samenstelde; ook onstichtelijke,
vooral door H o u b r a k e n opgedischt, later door I m m e r z e e l en K r a m m
naverteld of tegengesproken, altijd echter met dit gevolg dat het anecdotieke van
B r o u w e r 's figuur het artistieke overwoekerde.
Daaraan heeft deze mooie monografie van den kundigen directeur van ons
Boymans-museum voorgoed een einde gemaakt. Natuurlijk ontkent hij niet dat het
zigeunersbestaan dit geniale leven heeft ontredderd; evenmin dat de in B r o u w e r 's
tijd nieuwe hartstochten voor brandewijn en opiumachtige tabak - zoodat de overheid
de ‘Toeback-drinckers’ met galg of neus-afsnijden be-
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strafte, en Paus U r b a n u s V I I I ze in den kerkban deed - ook zijn leven hebben
verwoest. Maar daarnaast, daarboven verklaart hij de ontwikkeling van dezen jongen
van Oudenaarde en leerling van B r e u g h e l tot den zelfstandigen schilder, die
F r a n s H a l s ook veel gaf als hij van hem leerde. En laat zien hoe B r o u w e r met
zijn doorschijnend glacis, zijn zeldzaam-atmosfeerig clair-obscuur en zijn sobere
kleur-harmonieën van die tabakskitten vol drinkebroers meesterstukjes wist te maken,
die wij, helaas, vooral in de Pinacotheek te München kunnen bewonderen. Doch
vooral gevoelen wij het gemis van goede B r o u w e r s in onze musea, als zijn jongste
biograaf ons door zijn beschrijving en prachtige reproducties in geestdrift brengt
voor B r o u w e r 's landschappen. ‘Nooit is B r o u w e r oorspronkelijker geweest en
meer zijn tijd vooruit, dan in deze landschappen... En geen enkel landschapschilder,
zelfs niet de groote R u y s d a e l , heeft zoo duidelijk sprekend zijn eigen gevoel
weten te leggen in de natuur. R e m b r a n d t alleen komt hierin B r o u w e r gelijk.’
Deze stoute stellingen worden zoo goed bewezen, dat we zijn slotvraag beamen: ‘Is
't noodig te herhalen dat de landschapskunst nooit meer iets dergelijks, - nooit zoo
iets fel aangrijpends heeft voortgebracht’ (bl. 41)?
Doch waar we den wrevel niet kunnen onderdrukken dat we dit wonderwerk alleen
in 't buitenland kunnen zien, blijven we B r o u w e r 's jongsten biograaf dankbaar,
dat hij ons daarop zoo uitdrukkelijk wees. En vinden het dubbel te betreuren dat een
zoo machtig talent als B r o u w e r zich in den eersten bloei zijner jeugd in den dood
heeft gejaagd door zijn losbandigheid.
G F H.
Over v a n A l p h e n 's Kindergedichtjes. Bijdrage tot de kennis van de
opvoeding hier te lande in de 18e eeuw, door Dr. H. P o m e s . Met een
portret en 32 Illustraties. Rotterdam. B r u s s e .
Over v a n A l p h e n -waardeering kan ieder van ons, ouderen, een eigen boek
schrijven, een stuk auto-biografie, eene bijdrage tot de kennis van de zeer heterogene
elementen uit welke ons eigen aesthetisch oordeel en onze methode van aannemen
en verwerpen worden opgebouwd. Klanken uit onze jeugd, het eerst gehoord uit een'
mond die thans voor altijd is gesloten, wijsjes, het eerst gezongen in het kinderkoor
der school, die we nooit zóó lief hebben gehad als nu ze bijkans een halve eeuw
achter ons ligt, houtsneêplaatjes, door de intense belangstelling van onze opmerkzame
kinderoogen in die mate verlevendigd en verlucht, dat wij 't nog heden niet verdragen
kunnen, indien men ze als misteekend en
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grof ter zijde schuift... wie zal beslissen, hoeveel van dit alles, dat feitelijk buiten de
‘Gedichtjes’ ligt, medewerkt tot onze ondanks alles nog zoo sterke sympathie voor
Mr. H i e r o n y m u s ?
Ook Dr. P o m e s wil in dezen niet beslissen, al zal den opmerkzamen lezers van
zijn zeer onderhoudend geschreven boek niet ontgaan dat de schrijver niet in de
gelegenheid is geweest zijne allereerste kinderliefde aan v a n A l p h e n 's Gedichtjes
te geven. Maar de heer P o m e s deed beter, dan een literair oordeel vellen. Niet in
de aesthetische waardeering, door hem van v a n A l p h e n 's arbeid gegeven, zoeke
men dan ook de hoofdbeteekenis van zijn boek. Voor paedagogen is het in de eerste
plaats geschreven; of liever voor ieder, die gelooft dat het er bij de opvoeding onzer
kinderen nog op aankomt, hoe vast onze eigene beginselen zijn gegrond in onze
moreele en religieuze overtuigingen. Dat besef heeft in het nadenken van den schrijver
de ‘v a n A l p h e n -questie’ gemaakt tot een vraagstuk van gansch andere afmeting
dan die eener literaire vraag; hij wil onderzoeken, ‘niet welke waarde die gedichten
hebben voor ons, menschen uit de twintigste eeuw; maar wat ze geweest zijn voor
vroegere geslachten, aan welke eigenschappen ze hunne ongeëvenaarde populariteit
te danken hebben gehad.’
Tot volledige beantwoording van de aldus gestelde vraag zou men feitelijk nog
over veel meer materiaal moeten beschikken dan den schrijver ten dienste stond. Dr.
P o m e s erkent dit zelf en noemt zijn boek bescheidenlijk eene ‘bijdrage’. Maar die
bijdrage is goed gedocumenteerd en - wat niet iedermans werk is - goed in elkaar
gezet. Eerst wordt in een inleidend hoofdstuk, dat ‘op oorspronkelijkheid geen
aanspraak maakt,’ als ter verlevendiging van verschillende groepen op den achtergrond
een drietal bekende personen vluchtig, maar niet onduidelijk, geschetst: L o c k e ,
J e a n J a c q u e s R o u s s e a u en vooral B a s e d o w met zijn merkwaardig
Philanthropinum - tempel van den redelijken godsdienst -; daarna vult zich in het
tweede hoofdstuk het tooneel, door vollediger kenschetsing van den gang der
denkbeelden over opvoeding in ons eigen vaderland: twee scherp gescheiden groepen,
die van de strenge rechtzinnigheid en die van de natuurlijke religie.
Boeiender nog wordt Dr. P o m e s ' boek in het derde hoofdstuk, wanneer hij uit
al de verschillende leer- en kinderboeken in de achttiende eeuw vóór 1778 in gebruik,
diegene ter vergelijking bijeenbrengt, die dienen kunnen om de onmiddellijke en
algemeene populariteit van v a n A l p h e n 's in het genoemde jaar verschenen
kindergedichtjes begrijpelijk te maken: de Haneboeken, de Trap
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der Jeugd, het Klein-Woordenboek, en vele dergelijke allermerkwaardigste en aan
de meesten onzer volkomen onbekende werkjes. Geleid door eene piëteit voor
kinderboeken, die de lezers niet minder tot aandachtig lezen stemt dan zulks de met
zorg gekozen citaten zelf doen, vergezelt hier de schrijver het achttiende-eeuwsche
kind op zijn niet zelden zeer duisteren schoolweg. De onbegrijpelijkheid, de
leerstelligheid, de volstrekte afwezigheid van alle streven naar het vatten van den
kindertoon doen hem noch de eerlijke vroomheid van sommige dezer berijmde lessen,
noch het langzaam naderen tot meerdere natuurlijkheid in de latere boekjes voorbij
zien. Zijn schets van kinderbijbels en ‘stichtelijke verhalen’, verlevendigd door zeer
gelukkig gekozen voorbeelden van ‘prentverbeelding’, is inderdaad wel geschikt om
te leiden tot deze conclusie (p. 107) ‘dat de toenmalige opvoeders 't kind met andere
oogen beschouwden dan latere geslachten. Niet het kind zagen ze onder alle
omstandigheden in den jongen of het meisje, dat ze wilden onderrichten. De jonge
mensch van 't oogenblik vertegenwoordigde in hun oog meer den volwassene van
later...’ En des schrijvers conclusie legt ons, ondanks de krasse voorbeelden die hij
geeft van deze eenzijdige zienswijze, telkens toch ook - misschien niet tegen zijne
bedoeling - deze vraag op de lippen: Hadden deze achttiende-eeuwsche opvoeders
niet misschien in één opzicht beter inzicht dan wij? Zou menig diepzinnig woord
niet daardoor op onzen manlijken leeftijd tot vollen ernst in ons zijn gerijpt, omdat
het in den ongerepten akker onzer kinderziel nederlegd; door onze gehoorzame
kindermemorie werd bewaard in een tijd toen het ons verstand - ons ontledend
verstand! - verre teboven ging?
Het zijn dergelijke vragen, of bij ons zelf rijzend of door den schrijver gesteld, die
een doorgaande belangstelling wekken bij de lectuur der hoofdstukken aan v a n
A l p h e n zelven gewijd. Hier ook is het den Heer P o m e s bovenal te doen om eene
‘historische’ beschouwing, hetgeen bij een man zoo open van oog en oor als hij is,
zeer zeker niet synoniem is met eene ‘kleurlooze’ voorstelling. Om de vraag te
beantwoorden, ‘hoe v a n A l p h e n dacht over God en de wereld’, om den weg op
te sporen ‘waarlangs hij het jonge kind wou leiden tot godsdienst en zedelijkheid,’
schetst hij in een regelmatig systeem des dichters opvatting van de verhouding van
den mensch tot God, van de verhouding tusschen ouders en kinderen, van de
verhouding tusschen kinderen onderling, van natuurwaardeering, enz. enz.
Een beetje zwaarwichtig lijkt zulk een schema wel; men denkt
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eer aan eene ‘Homerische Theologie’ of eene ‘Ethik des Aischylos’ dan aan v a n
A l p h e n 's kleinen bundel; en iets te wijdloopig wordt een schrijver allicht, wanneer
hij ook de meest gewone meeningen van den kinderdichter aldus gaat schematizeeren.
Toch heeft die systematiek haar nut. Zij stelt Dr. P o m e s , die bij dezen
ontledingsarbeid nergens zijne warme liefde voor den dichter onder de historische
onpartijdigheid doet schuil gaan, in staat, nauwkeurig de lijnen te trekken die uit de
‘Geestelijke Queeckerijen’, de ‘Spiegels der jeugd’, de kinderbijbels, de ‘Zedelijke
tooneelspellen’ leiden tot v a n A l p h e n , zij helpt hem om de uiterlijke
eigenschappen (vorm, woordkeus, taal en zinsbouw) in het ware licht te stellen, en
draagt eindelijk bij om ook met volledigheid aan te toonen, wat wij minder nauwkeurig
allen wisten, dat v a n A l p h e n veel te danken had - en veel dankte - aan de Duitsche
dichters We i s z e en B u r m a n n .
Onze aankondiging zou te lang worden, indien wij geen weerstand boden aan onze
neiging om tot bevestiging van het hier boven gezegde eene enkele bladzijde te
citeeren. Laten wij mogen volstaan met de verzekering dat voor ieder die belang stelt
in onze poëzie en in onze kinderen de lectuur van Dr. P o m e s ' boek èn genotvol èn
nuttig is.
K.K.
Vo l k e r . Rijmlooze Verzen. Amsterdam. P.N. v a n K a m p e n en Z o o n .
De vraag, of de zuiver quantiteerende rhythmen der Grieksche en Romeinsche lyriek,
welke, met veronachtzaming van het woordaccent, uit de regelmatige afwisseling
van lange en korte klanken hare verscadence opbouwt, d.i. dus de vraag of
Asclepiadeeën en Sapphici, Alcaïsche en Anacreonteïsche strofen ook nog toegang
hebben tot onze moderne poëzie, wordt van de eene zijde met hartstocht ontkennend,
van den anderen kant met vernuft bevestigend beantwoord. Vo l k e r theoretizeert
in dezen niet, maar geeft in een bundeltje, dat even bescheiden is als zijne eigene
anonymiteit, een practisch antwoord. ‘Ziehier’ - zoo schijnt hij door ons deze
rijmlooze verzen voor te leggen tot ons te spreken - ‘zie hier de materie waarbij ik
de oude lyriek zou willen volgen: wanneer ik een landschap met koeien, van W i l l e m
M a r i s afgezien, fijn wil etsen:
Aan den drassigen vlietkant staan
Tot de knieën in 't kroos, vroom de rundren bijeen.
Langs hun schonken en lendnen glijdt
Teer met strepen van wit, 't zilverig glanzende licht.
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of wanneer H o r a t i u s ' fijn geciseleerde strofen mij prikkelen tot wedijver en ik
den geestigen epicurist niet vertolken doch nazingen wil:
Dien ik u toedrink, thans nu met gestrekte
Handen weer vriendschap tot mij kwam in 't huis mij
Liever om 't komen en om veel herinnering
Wies tegen groene
nbsp;
Bergen beschut voor koude en bitse winden
Zuidengekoesterd.....

of ook, zoo vaak de storm van hartstocht en bitterheid is gaan liggen in mijn gemoed
en de herinnering zich heeft geëffend tot een tafreel, verstaanbaar voor het koel
nadenkend verstand:
Wie met zoekenden blik in uwer oogen grond
Heeft gespeurd naar zijn ziel, die aan zijn borst ontvlood,
Drage zonder een klacht, zonder een woord van leed
Alles wat hem is opgeleid.

Ik erken niet slechts het recht van bestaan dezer zeer intellectueel behandelde, maar
daarom geenszins louter verstandelijke dichtkunst, doch voel zelfs sympathie zoowel
voor de strenge tucht die hier sterke gemoedsaandoeningen dwingt in de kluisters
eener veeleischende rhythmiek, als voor de hulde door navolging aan de klassieke
dichters gebracht; het is geen geringe verdienste den toon der Horatiaansche strofe
te doen doorklinken in een eigen gedicht, zooals Vo l k e r niet zelden doet. Maar zal in onze niet op quantiteit doch op woordaccent gebouwde dichtkunst ooit de
weerklank der Horatiaansche rhythmen kenbaar zijn, niet slechts voor het tellende
oog maar ook voor het luisterende oor, dan moet, gedragen door den wislenden
nadruk der sylben, de cadence, die immers alles is waar 't rijm ontbreekt, met
volkomene zuiverheid worden bewaard. Als men het bovenaangehaalde lied van
Vo l k e r leest volgens de rhythmische scansie der sapphische strofe, welke het
imiteert, dan krijgt men den volgenden, metrischen horreur:
Dien ik u toedrink, thans nu met gestrekte
Handen weer vriendschap tot mij kwam in 't huis mij
Liever om 't komen en om veel herinring. enz.

Ik weet wel: men kan deze verzen ook anders, met niet onwelluidende cadence aldus
voordragen:
Dien ik u toedrink, thans nu met gestrekte enz.

maar wie zoo scandeert, verloochent den versus sapphicus.
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Het hier door mij aangeduide bezwaar geldt voornamelijk Vo l k e r 's lyrische metriek.
Vergis ik me niet, dan staat ons het gebruik in de epische en elegische maten meer
ruimte van beweging toe. Dat gevoelt ook Vo l k e r wel. De behandeling der
dactylische en spomdeïsche ‘hexameters’ en ‘pentameters’ valt hem niet al te zwaar;
trouwens de vrijheid, die wij, modernen plegen te nemen in het nu eens kort dan
weer lang lezen eener niet door den toon getroffen lettergreep, geeft bij het dichten
van hexameters een groot gemak. Maar de pentameter met zijn gebroken voet blijft
lastig. En al geeft Vo l k e r niet dikwijls aanleiding tot de zuchtende, parodie: ‘Aber
die Pentameter sind noch viel abscheulicher’, de lezers zelf kunnen oordeelen hoeveel
moeite de vijfvoeters hem hebben gekost, indien zij de elegieën luid voorlezen. Maar
dan mogen zij ook niet nalaten in de 12de elegie die zacht gestemde en wèl overdachte
hulde aan Ve r g i l i u s te lezen - ons welkomer naarmate de daarin uitgedrukte
erkentelijkheid zeldzamer is - die aldus begint:
Oude liefde van 't hart, mijn heimwee en troost onder zorgen,
Bron van 't welluidenste woord, zanger met de oogen van vrêe,
Eeuwige stroom van klaarheid en rust, waarin zich weerspieglen
Sterren en steden en woud, toekomst en thans en verlêen,
Gij die zongt de natuur en den moeilijken arbeid der menschen
Die bij Iliums gloed Rome op nieuw hebt gebouwd,
Godlijke, bij wien alles werd klank, bij wien alles werd schoonheid,
Wien de polsslag van 't bloed dreef de rhythmen van 't lied,
Neem verheerlijkte aan mijn dankbare sterflijke woorden,
Wees om mijn liefde geneigd, gij die het sterven niet kent.

K.K.
E.H. d u Q u e s n e - v a n G r o g h . Volkslied en Volksdicht. Baarn. J.F.
v a n d e Ve n .
De verzamelaarster en vertaalster der hier naar vrije keuze bijeengebrachte
Volksliederen spreekt in hare inleiding met zoo warme liefde over het volkslied, zij
heeft zoo hooge waardeering voor de oorspronkelijkheid, de ongeveinsdheid, den
hartstocht van deze poëzie, dat men niets liever zou doen dan ook haren
overzettingsarbeid met sympathie verwelkomen. Maar het is bekend, hoe licht de
volksliederen, als men wil ‘bewerken’, hunne naïeve schoonheid verliezen; zij zijn
als de veldbloemen die verwelken als men ze in de hand neemt. Eene buitengewone,
dichterlijke begaafdheid, een zeer zeldzaam meesterschap over de taal en een uiterst
fijn gevoel voor de scheidingslijnen tusschen het naïeve en het onnoozele
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zijn er noodig, wil men met eenige kans op succes hier den altijd hachelijken
vertalingsarbeid ondernemen. Zal ik eerlijk mijne meening zeggen, dan moet ik
bekennen, dat het mij eenige inspanning heeft gekost in Mevrouw d u Q u e s n e 's
bundel ter kenschetsing der door haar verzamelde poëzie één eenigszins bevredigend
voorbeeld te vinden. Nu eens hapert het rijm, dan stokt de maat, een andermaal is
de zinsbouw gestoord - soms ook zeker wel het liedje zelf in een geheel nieuw, niet
zoo bekoorlijk-eenvoudig, kleed gestoken. Zoo geloof ik gaarne, dat wèl de
oorspronkelijke toon bewaard bleef in het liedje ‘van een Boertje, dat niet werken
wilde’:
Zijn er je schuren ter helft maar gevuld,
Werden je paarden verkocht soms voor schuld,
Weet je geen tijd; van geen maand of geen uur,
Rook je je pijpje zoo leeg bij 't vuur,
Buurtje, ik zeg je, wordt wakker!

Maar, ach, wat werd er van R o b e r t B u r n s , over wiens leven en werken de
schrijfster toch met zoo groote liefde spreekt?
Oh, saw ye my dear, my Phely?
Oh, saw ye my dear, my Phely?
She's down i' the grove, she's wi' a new love,
She winna come hame to her Willy.
nbsp;
What says she, my dearest, my Phely?
What says she, my dearest, my Phely?
She lets thee to wit that she has thee forgot,
And for ever disowns thee, her Willy.
nbsp;
Oh, had I ne'er seen thee, my Phely!
Oh, had I ne'er seen thee, my Phely!
As light as the air, and fause as thou's fair Thou's broken the heart o' thy Willy.

Bijna aarzel ik de vertaling van Mevrouw d u Q u e s n e hieronder te schrijven. In
ieder geval kan ik niet besluiten met schoolmeesters-eerlijkheid streepjes te zetten
onder de plaatsen waar door bijvoeging en weglating, door verstoring van den
treurenden rhythmus, en door tal van andere verzuimen al datgene te loor ging, wat
dit aangrijpende liedje juist tot een volkslied maakt.
O, zaagt ge Mary, mijn liefste?
O, zaagt ge Mary, mijn liefste?
- Z'is wandlen gegaan
In 't eind van de laan. Die Mary, mijn dartelo vlinder!
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Wat zei u Mary, mijn liefste?
Wat zei u Mary, mijn liefste?
- Zij laat u weten,
Dat z'u heeft vergeten,
Dat zij niets van uw liefde wil weten. nbsp;
O, zag ik haar nooit te voren!
O, zag ik haar nooit te voren!
Zij is schoon, maar valsch,
- Een zeepbel zoo licht.
Mijn hart heeft gebroken haar lief gezicht,
De oogen van Mary, haar liefste.

Zelfs al had B u r n s aan zijn vertolkster dat ‘wand'len in 't eind van de laan’ en dien
‘dartelen vlinder’ vergeven, ik betwijfel of hij haar ooit had kunnen vergeven, wat
zij met zijn snerpend klagenden slotregel gedaan heeft.
K.K.
Dr. E d v . L e h m a n n . Mystiek, Heidensche en Christelijke. Naar het
Deensch door J.E. v a n d e r Wa a l s . Utrecht. H. H o n i g , 1908.
‘Als al het mystieke mystiek was’.... Zoo begint dit werk. Ja.... als. Als er eens gezonde
denkbeelden aangaande mystiek heerschten, dan zou dit artikel minder vervalscht
worden, dan zou 't minder schade aanrichten. Welnu: ik ken geen werk beter geschikt
om zulke gezonde denkbeelden ingang te verschaffen. Dr. E d v . L e h m a n n is een
geleerde van de uitgebreidste kennis, beide in ‘heidensche en christelijke’ litteratuur;
hij is daarbij een zeldzaam fijne geest en smaakvol schrijver. En de vertaalster, in
dicht en ondicht in ‘Onze Eeuw’ niet vreemd, heeft zijn boek met liefde en talent
overgezet. Ik ben overtuigd dat het vele dankbare lezers zal vinden.
l.S.
S o p h i e E l k a n . John Hall. Uit het Zweedsch. Amersfoort. G.J.
S l o t h o u w e r , z.j.
In deze twee deelen wordt ons uitvoerig het levensbeeld geteekend van een man,
dien wij eerst als kleinen, door zijn vader bedorven, later als jongen, als jongen man,
man, echtgenoot, grijsaard eindelijk volgen, een sympatieke figuur en een stumperd
tegelijk: goedhartig en openhartig, idealist, belangstellende in kunst en in allerlei
wetenschappen, maar door het lot en door de loopbaan van zijn vader voorbestemd
tot man van zaken, chef van een groot handelshuis, waarvoor hij heelemaal niet
deugde: eigen-
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wijs, slordig in hooge mate, zonder kennis van zijn vak... En zoo zien we den
schatrijken handelaar langzamerhand ten prooi vallen aan lieden, die hem al wat hij
bezit afhandig weten te maken, gewikkeld in eindelooze processen, ten slotte - als
hij zijn zaak in hoogste instantie zal winnen - versuft en gebroken, toestemmen in
een belachelijke transactie, waardoor hij als een arme bedelaar van kou en ellende
sterft. Niet minder rampzalig is hij in zijn huwelijksleven. En de schrijfster is er
volkomen in geslaagd ons al dit treurige aannemelijk te maken als een noodwendig
uitvloeisel van J o h n H a l l 's geheele persoonlijkheid. Aan het slot zegt iemand dat
alle deugden en gebreken den man tot het ongeluk hebben gedreven. En zoo is het.
Hij paste niet in die omgeving: het Gothenburg van het eind der 18de en het begin
der 19de eeuw.
Een belangwekkend boek is dit, wat langdradig misschien hier en daar, en hoe
slordig gecorrigeerd! maar een boek, dat men met belangstelling leest en doorleest,
omdat het ons zoo ten voeten uit het beeld van een man geeft, een karakter dat ten
onder gaat in den ongelijken strijd.
H.S.
nbsp;
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende
boekwerken:
Dr. A.H. d e H a r t o g . Groote Denkers. I. Kant. Baarn. Hollandia Drukkerij.
Nieuwe Banen. Tijdschr. onder red. van Dr. A.H. d e H a r t o g . I 4. Baarn.
Hollandia Drukkerij.
H e r m a n G o r t e r . Een Klein Heldendicht. 2e dr. met 4 reproducties van R.
R o l a n d H o l s t . Amsterdam. W. Ve r s l u y s , 1908.
Wereldbibliotheek onder leiding van L. S i m o n s . Hendrik Ibsen. Een vijand
van 't volk. Vert. v. M a r g . M e y b o o m , met inl. van L.S.
Nederl. Bibliotheek XL-XLI. Gedichten van E d w . B. K o s t e r (bloemlezing
uit ‘Natuurindrukken en Stemmingen’, ‘Tonen en Tinten’, ‘Groepen en
Contouren’, ‘Eerste Gedichten’, ‘Vertalingen’).
N. v a n B e e k . Het Baptisme in Nederland. (Kerk en Secte, II, 3). Baarn.
Hollandia Drukkerij, 1908.
J.G. Talen, R.A. K o l l e w i j n en F. B u i t e n r u s t H e t t e m a , Nederlandse
taal. Proeve van een Nederl. Spraakleer. Zwolle. T j e e n k W i l l i n k , 1908.
E. N e w l a n d S m i t h . De Tempel der Kunst. Vert. door F e l i x O r t t . Uitg.
Ver. Vrede 1908.
W i l l i a m S h a k e s p e a r e . Macbeth treurspel, vertaald door dr. E d w a r d
B. K o s t e r . (Wereldbibl. no. 77.)
Studiën. Tydschrift voor Godsdienst, wetenschap en letteren. Jaargang 40. Deel
LXIX. afl. 2. Amsterdam, C.L. v a n L a n g e n h u y s e n .
Dr. W. G e e s i n k . De Nederigen vertroost, Twaalf preeken. Amsterdam G e b r .
B i n g e r 1908.
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Uit kleinen kring voor honderd jaar
Door Ignatia Lubeley.
(Slot.)
Na dien stormnacht1) kwamen treurige berichten over een watervloed, die Zeeland
geteisterd had. Vlissingen was overstroomd, Veere had veel geleden; en juffrouw
A d r i a n a t e n O e v e r in de Willemstad, in haar hoekje bij het raam van de
woonkamer gezeten, hoorde van de bezoekers de droevige verhalen aan, over
ingestorte huizen, verdronken vee, verwoeste velden. Het trof haar als een nieuwe
ramp, die het vaderland nog meer gebukt deed gaan, en zij opende gewillig haar
beurs toen er geld werd ingezameld, maar andere dingen namen toch haar gedachten
in beslag. Een ander leed knaagde aan haar hart, en diepere zorgen vervulden haar
van den morgen tot den avond. Het was over het huwelijk van F r a n s . Al spoedig
had zij begrepen, dat M i e t j e toe zou geven, en toen er brieven kwamen van D e l i a
en de twee andere getrouwde dochters, dat zij niet met F r a n s ' keuze ingenomen
waren, maar toch niet met hem breken wilden, dat hij het ten slotte zelf moest weten
- toen voelde zij, dat zij alleen zou staan en dat zij als een eenzame zou worden in
de familie.
Want zij zou volhouden.
De dag kwam, dat M i e t j e haar zenuwachtig, met

1) 14 Januari 1808.
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trillende lippen meedeelde, dat zij niet langer F r a n s ' wensch wilde tegengaan.
‘Het verwondert mij niets,’ antwoordde zij ijskoud. ‘Je hebt den jongen nooit iets
kunnen weigeren. Toen hij het vroeger in den zin kreeg naar de Latijnsche school in
Breda te gaan, hebt je ook toegegeven, en toen hij na een paar jaar voor goed thuis
wilde komen, vondt je het ook heelemaal niet noodig, dat hij doorstudeerde. Hij
krijgt alles van je gedaan.’
‘Maar ik heb hem toen toch geweigerd R o s e te herbergen,’ verdedigde M i e t j e
zich, opeens triomfantelijk ‘en toen hebt jij zijn zin gedaan.’
‘Je weet, dat ik het deed, omdat ik het mijn plicht vond,’ en daar was waardigheid
in haar toon. Die plichtsvervulling was haar zwaar genoeg gevallen. ‘Ik weet niet,
of ik gelijk had toen, maar zeker weet ik nu, dat ik tegen F r a n s ' huwelijk moet zijn.
Hij gaat zijn ondergang te gemoet, en hij verlaagt de geheele familie er door. Ik heb
het hem gisteren nog duidelijk gezegd, dat hij bij mij mag komen tot het zoover is,
maar zoodra hij getrouwd is, wil ik hem niet meer zien, of liever, ik wil zijn vrouw
niet zien en dan zal hij ook wel wegblijven.’
‘Ik vind het wel een beetje overdreven - dat moet ik zeggen. Want als de meisjes
en ik R o s e ontvangen, dan is er toch geen reden, dat jij haar niet zien zou’.
‘Ik heb mijn eigene redenen. Jullie kan het niet schelen, dat zij een Fransche is,
en dat de Franschen onze onderdrukkers zijn. Jullie zijn nooit goede prinsgezinden
geweest. D a n i ë l zeide het al van je man. Maar ik ben anders. En ik ben niet van
plan te veranderen. En als dat je overdreven lijkt, neem dan maar de partij van F r a n s
en R o s e , en kom dan maar niet meer bij me.’
‘Neen, neen, dat niet!’ en de tranen sprongen M i e t j e in de oogen. ‘Het is al erg
genoeg, dat er zulk een narigheid is. Laten we het alsjeblieft niet erger maken. Laten
we dan maar nooit meer over dat ongelukkige onderwerp praten, en laten we dan
maar doen, alsof er geen R o s e bestaat.’
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Juffrouw A d r i a n a knikte: ‘Ik vind het ook beter er niet meer over te spreken,’
zeide zij streng: ‘Hebt je al gehoord, dat Ds. L e e u w e weer een beroep heeft gehad?’
En zoo spraken zij over onverschillige onderwerpen en de quaestie van het huwelijk
zou nooit meer aangeroerd worden. Juffrouw A d r i a n a hield er zich streng aan.
Zij bleef F r a n s ontvangen en met M i e t j e praten over de kinderen, maar de naaste
plannen zweeg zij dood.
Toch was zij ervan op de hoogte. Ds. L e e u w e was haar vertrouwde, en S o p h i e
L e e u w e , die mevrouw de Vo s nogal eens zag, wist te vertellen, hoe F r a n s rechts
en links aan familieleden brieven schreef, om een betrekking te krijgen, hoe weinig
vooruitzichten er waren, en hoe monsieur A n d r é , R o s e s zwager in Rotterdam,
naar Amsterdam zou verhuizen in de hoop daar meer lessen te krijgen, en hoe het
nu gemakkelijker was, dat het huwelijk eerder doorging, want dan behoefde R o s e
niet eerst mee te verhuizen. Het jonge paar zou bij de moeder in gaan wonen totdat
F r a n s een betrekking had. De eerste proclamatie zou als spoedig plaats hebben.
Het huwelijk zou heel eenvoudig voltrokken worden, niet kerkelijk, maar voor den
magistraat.
En toen bleef het even stil in de voorkamer. Men had natuurlijk niet anders kunnen
verwachten, dan dat het huwelijk zoo gesloten zou worden, maar het uitspreken ervan
riep toch een wereld van gedachten op.
‘Mevrouw ten O e v e r ’, zoo vertelde S o p h i e een paar weken later, ‘zou niet
meegaan naar Rotterdam. Zij vond het jaargetijde nog veel te ongunstig’.
Juffrouw A d r i a n a vond haar op een dag met roodbehuilde oogen in haar lichte
tuinkamer.
‘F r a n s is vertrokken,’ zeide zij, opstaande om de binnenkomende te begroeten.
Juffrouw A d r i a n a knikte streng. ‘Ik kwam je vragen, of je nog van je brandzalf
hebt,’ zeide zij, het gesprek dadelijk op een ander onderwerp brengend. ‘Het kind
van den broer van K a a t j e heeft zich zoo gebrand aan wasem van den ketel.’
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Het jonge paar kwam vooreerst niet in de Willemstad. F r a n s ging zijn jonge vrouw
aan de familie presenteeren: aan zijn oom C r u s e t in Amsterdam, aan zijn getrouwde
zusters in Breda, in Bergen op Zoom, in de Klundert; en het werd Mei eer hij
huiswaarts keerde.
Het was zoel lenteweer in die dagen.
‘Mooi droog,’ vond juffrouw A d r i a n a , ‘luchten kon nu geen kwaad’, en in de
logeerkamer komend, waar het muf rook, schoof zij er het raam wat open. Even bleef
zij uitzien in de stille zonnige straat, waar de boomen en de oude huizen zich
afteekenden tegen de diep blauwe lucht. De vogels piepten en tjilpten op de daken.
Twee jonge menschen kwamen aan d' overkant voorbij. F r a n s zoo recht en lang,
met zelfbewustheid in de houding van zijn hoofd, aan zijn arm R o s e , zoo tenger in
haar welbekende rose empire japonnetje, met handschoenen tot boven haar elleboog,
een écharpe om haar smalle schouders, een rose luifelhoed op. Zij praatte en lachte,
en hij glimlachte terug. Toen keken zij beiden naar de benedenramen van het huis
van hun nicht. Juffrouw A d r i a n a trok zich terug. Zij wilde niet gezien worden.
Lachend en pratend liepen zij door.
Zij denken natuurlijk; ‘we kunnen het wel buiten haar stellen,’ dacht juffrouw
A d r i a n a geërgerd. ‘Nu ik zeg hetzelfde van hen’.
Maar vergeten kon zij ze toch niet, al had zij het dien dag nog zoo druk met de
mangelwasch, en toen zij 's avonds in haar gewone hoekje van de voorkamer alleen
zat te schemeren, keerden haar gedachten vanzelf terug naar dat stralende
menschenpaar op dien stralenden Mei-morgen.
Zij dacht, hoe anders het zou geweest zijn, als F r a n s daar met S a n t j e
B o s h u y s e n had gewandeld, hoe blij zij ze zou hebben toegeknikt en hoe zij ze
dikwijls bij haar op thee zou hebben gevraagd. Zij herinnerde zich al haar mooie
plannen voor F r a n s ' toekomst en grootheid. Zij had hem al burgemeester van de
Willemstad gezien. Met vreugde had ze hem het gedeelte uit den polder afgestaan.
Ze had zoo gehoopt, dat hij een waardige stamhouder
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zou zijn geweest. Maar het was weer uitgekomen, dat de appel niet ver van den boom
valt. Zijn vader was een beste man geweest, maar patriotsgezind; D a n i ë l had het
altijd gezegd. En nu had ze zoo gehoopt dat de kinderen anders mochten zijn, en wat
men hoopt, dat gelooft men ten slotte; maar wat helpt het: als het toch anders is.
Nu was F r a n s getrouwd met een Fransche, nu wilde hij dienen onder de
Franschen. Zij dacht aan de dappere verdediging destijds van de Willemstad. Wat
had het gegeven? Het geheele land kromde zich bevende onder de ijzeren hand van
N a p o l é o n ; stukken werden ervan afgescheurd, en nieuwe gedeelten er aan
toegevoegd; het was het oude vrije land niet meer. En de prinsen van Oranje, aan
wie de Willemstad in 't bijzonder toebehoorde, zwierven als ballingen rond. Prins
W i l l e m , die na het beleg nog in de stad was geweest, was ver weg, in den vreemde,
gestorven. Als een kwaaddoener had hij moeten vluchten. Nooit meer had hij de
plaatsen, die hem toch ook dierbaar waren, mogen terugzien.
Zoo rustig was het in de Voorstraat. Een paar vogels piepten nog in de boomen;
uit de verte, verbrekende de avondstilte, weerklonken stemmen van kinderen die aan
het spelen waren.
Maar juffrouw A d r i a n a in haar schemer-donkere kamer lette niet op de
liefelijkheid van dien zoelen Meiavond. Daar waren in haar oogen brandende tranen,
die langzaam gleden over haar wang.
Zij is niet de eenige geweest, die in die dagen geschreid heeft over de verdrukking
van het vreemde volk. Het was in October, dat M i e t j e haar een visite kwam maken,
en zoodra zij samen alleen waren, haar met onvaste stem meedeelde, dat haar broer
W i l l e m C r u s e t zijn kantoor had moeten sluiten, en alle betalingen staken. Zij
had het al maanden lang zien aankomen.
‘Ik al jaren’ zeide juffrouw A d r i a n a , maar het overige van haar scherpe
opmerking hield zij terug; het gaf toch niets meer.
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‘Hij heeft het nog zoo lang mogelijk volgehouden’, zeide M i e t j e met een snik,
‘maar nu kon het niet langer. Hij is zelf ook alles kwijt. D e l i a heeft gelukkig bij
haar huwelijk haar geld in de zaak van haar man gestoken, en C h r i s t i n e is zoo
rijk getrouwd, maar voor A d r i a a n t j e is het hard. En voor F r a n s !!’
Juffrouw A d r i a n a dacht aan het kind, dat R o s e en hij verwachtten.
‘Ik dacht dat hij een betrekking zou vinden,’ zeide zij wat scherp.
‘Hij heeft zoo zijn best gedaan. Heusch, A d r i a n a , hij heeft rechts en links
geschreven, maar het is zoo moeilijk iets geschikts te vinden, want natuurlijk een
betrekking met een klein traktement geeft ook niets. Hij moet ervan kunnen leven,
met een gezin.’
Maar in deze moeilijkheden was het minste beter dan niets en toen hem een lage,
weinig gesalarieerde betrekking ter secretarie werd aangeboden, nam F r a n s het
aan, steeds op beter hopende, naar wat anders uitziende. Hij zou met zijn vrouw in
het oude huis blijven, terwijl zijn moeder bij D e l i a zou gaan inwonen, en nicht
A d r i a n a haar petekind A d r i a a n t j e een jaarlijksche toelage had beloofd. Deze
was wel dwaas toegeefelijk tegen F r a n s , maar dat was toch geen reden, dat ‘nicht’
ook met haar brak.
Het was winter toen M i e t j e naar de Klundert vertrok.
Juffrouw A d r i a n a miste haar, maar de kennissen bleven haar toch op de hoogte
houden, van hetgeen in het huis in de Landpoortstraat voorviel, en K a a t j e wist er
het hare van te vertellen.
‘A n t j e heeft wel beloofd, dat zij bij de jonge mevrouw zou blijven,’ deelde zij
haar meesteres mee, ‘al werd zij nu meid alleen, maar ze weet niet, of zij het kan
volhouden.’
De jonge mevrouw heeft nergens verstand van en steekt geen hand uit, om te
helpen. Hoe kàn nu een mensch alleen het goed rekken? Ze zei tegen A n t j e : ‘doe
de wasch net als vroeger,’ maar ze hielp niet, en er kwam ook niemand om te helpen.
En dan stuurt ze A n t j e altijd voor boodschappen uit, als ze koken moet. Dan is
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niets klaar en mijnheer is boos. Mijnheer kan erg kwaad zijn, zegt A n t j e . Dan slaat
hij met deuren. En het is ook niets prettig bij menschen te dienen, die altijd dat
koeterwaalsch spreken. A n t j e zei: ze werd er zenuwachtig van.’
Ze werd er zelfs zóó zenuwachtig van, dat zij op een goeden dag uit haar dienst
wegliep, zij, die de degelijkheid en bedaardheid in persoon had geschenen, en noch
goede woorden, noch bedreigingen konden haar bewegen uit haar ouders huis terug
te keeren naar dat van haar meesters, die zich toen moesten behelpen met een meisje
van vijftien jaar.
‘Het is niet gemakkelijk voor de vrouw van uw neef,’ merkte S a n t j e
B o s h u y z e n aan juffrouw A d r i a n a op. ‘Het is een groot huis, om met één klein
meisje te bewerken! en dan in deze kou.’
‘Ja, wat wil je? Zij heeft haar eigen potje gaar gekookt,’ op denzelfden toon,
waarmede eens de mier tot de krekel zeide: ‘Vous avez chanté tout l'été. Eh bien!
dansez maintenant.’
‘Zij had genoeg kunnen leeren, hoe een Hollandsch huishouden in elkaar zit, toen
M i e t j e er nog was. Maar toen was het altijd: wandelen met F r a n s , en romannetjes
lezen, en clavecimbel spelen. A n t j e heeft het zelf aan K a a t j e gezegd.’
‘Dan zal het haar nu wel dubbel tegenvallen,’ waagde S a n t j e tegen te spreken.
‘Toen zij trouwde moest alles haar zoo goed lijken, en nu is het alles anders.’
‘Zij heeft hem alleen genomen omdat zij dacht, dat hij geld had. Ik ken haar. Zij
is iemand, die alleen aan eigen voordeel denkt; ik heb het haar eens zelf hooren
zeggen.’
Juffrouw A d r i a n a had nooit: ‘Je prends mon bien où je le trouve’ kunnen
vergeten.
‘En nu zeg ik maar, kindlief, wie het onderste uit de kan wil, dien valt het lid op
den neus.’
S a n t j e antwoordde niet. Zij had nog nooit een hard woord over R o s e gesproken
en zou nu ook niet toegeven.
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Misschien begreep zij beter dan iemand anders, hoe een meisje F r a n s t e n O e v e r
alleen uit liefde kon trouwen. Gaarne was zij vriendschappelijk met de jonge vrouw
omgegaan, als haar vader er niet zoo tegen was geweest.
‘Nu hoor ik, dat uw neef naar Holland is vertrokken,’ kwam S o p h i e L e e u w e
een week later.
‘Hij moet een brief van zijn zwager A n d r é hebben gekregen, die hem zeide, dat
hij misschien wel een betrekking in Amsterdam kon krijgen, maar dat hij dan zelf
moest komen solliciteeren. En nu is hij vanmorgen gegaan. Hij dacht maar een weekje
uit te blijven. Maar ik vind het toch wel eenzaam voor zijn vrouw. Wel jammer, dat
mevrouw t e n O e v e r nu juist bij C h r i s t i n e in Breda moet zijn; anders had ze
alvast kunnen komen logeeren. Ik hoor, dat ze later wel denkt te komen.’
‘Ja, als C h r i s t i n e haar missen kan. Maar zij moet erg zwak zijn, schreef
A d r i a a n t j e , en dan drie kinderen!’
‘Nu zal mevrouw d e Vo s weleens bij de vrouw van F r a n s gaan kijken. Dat
beloofde ze hem.’
Juffrouw A d r i a n a fronste driftig de wenkbrauwen. Wat had M a r i a d e Vo s
te maken in het huis in de Landpoortstraat? Zij moest natuurlijk overal haar neus in
steken. Vroeger durfde ze bijna niet bij de t e n O e v e r 's te komen, toen zij nog niet
getrouwd was. Zij behoorde tot een heel anderen kring menschen. En nu zou ze gaan
heerschen in het huishouden van F r a n s ?
Den geheelen avond plaagde dat denkbeeld haar. En toen zij in bed lag, dacht zij
aan R o s e , die nu alleen was met het meisje in het groote holle huis. En zij dacht
ook aan het kind, dat geboren moest worden. Het zou toch een kleine t e n O e v e r
zijn, en als het een jongen was, de stamhouder. En zou dan misschien niemand van
de familie voor hem zorgen in de eerste oogenblikken van zijn leven? Misschien
alleen M a r i a d e Vo s ?
Den volgenden morgen tot verwondering van K a a t j e ging de juffrouw zich klaar
maken om uit te gaan.
‘Weet u wel, dat het gesneeuwd heeft?’ vroeg zij
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nieuwsgierig, en de lucht ziet zoo grijs; we krijgen vast weer een bui.’
‘'k Wist niet, dat ik van suiker was,’ antwoordde juffrouw A d r i a n a , en ging de
deur uit. Zij sloeg de Landpoortstraat in, en hield stil voor het huis van de t e n
O e v e r s . De voordeur stond er op een kier (het meisje was zeker een boodschap
gaan doen) en zij trad naar binnen. Met één blik zag ze, dat de zwarte en witte tegels
van de vestibule in lang niet waren geschrobd, en dat de gebeeldhouwde leuning van
de trap stoffig was. Goed dat M i e t j e , dat niet zag! Zij mocht geen verstandige
vrouw zijn, netjes was zij wel. Alles had in haar dagen even blinkend en mooi gezien.
Juffrouw A d r i a n a liep door en opende de deur van de achterkamer. De rook
van turven kwam haar tegen, maar 't was er even koud als in de gang. Bij den haard
zat R o s e te naaien, haar bonten châle Ternaux om. Zij keek niet op bij het piepen
van de deur, zeker denkend dat het het meisje was: ‘Had de kruidenier het nog?’
vroeg zij met haar eigenaardig accent.
‘Ik ben het,’ antwoordde juffrouw A d r i a n a . R o s e hief snel het hoofd op. Het
bloed vloog haar naar de wangen, en zij rees op, verward, het naaiwerk glijdend van
haar schoot.
‘Pardon,’ stamelde zij. ‘Mademoiselle je ne savais pas,’ en toen opeens: ‘F r a n s
est en voyage.’
‘Ja, dat heb ik gehoord,’ antwoordde juffrouw A d r i a n a , kalm een stoel nemend.
‘Ga maar weer kalm zitten. Ik hoorde, dat je alleen was met een meisje van vijftien
jaar.’
‘Ja, A n t j e is weg. L i e n t j e is een goed kind. Maar zij kan niet veel.’
‘Neen, dat merk ik.’ Juffrouw A d r i a n a r 's blikken waren de kamer al
doorgevlogen waar de blauwachtige turfrook hing, en hadden de dofheid der meubels,
en de afdrukken van vingers op het kabinet al gezien. Toen keek zij naar R o s e 's
gezicht, dat zoo getrokken zag in het grauwe licht van den somberen wintermorgen.
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‘Je vuur brandt heel slecht,’ zeide zij: ‘het is verkeerd aangemaakt. Een mensch zou
er van gaan hoesten. Je kamer ziet verwaarloosd. Je kunt het niet goed hebben met
zoo weinig bediening, als je er geen verstand zelf van hebt. Dat heb ik wel begrepen;
en daarom kom ik je nu vragen, of je het niet beter zou vinden, om bij mij te komen.’
R o s e keek haar aan, niet begrijpend.
‘Ja, om bij mij te komen logeeren. Je kunt het dan rustiger en beter hebben. Ik wil
niet hebben, dat men later zal zeggen, dat het kind van een t e n O e v e r gebrek
heeft geleden. En dat zou misschien gebeuren als je hier bleef.’
R o s e knikte. Daar waren opeens tranen in haar oogen gekomen. Maar zij
vertoonde ze niet. Zij glimlachte moedig, toen zij opkeek naar haar bezoekster. ‘O,
ik wil héél graag,’ zeide zij met warmte, ‘dat begrijpt u! Wanneer?’
‘Ik had zoo gedacht, van avond met de thee.’
Juffrouw A d r i a n a stond op. ‘Dan kunt je nog het een en ander opruimen en
inpakken. K a a t j e kan je van avond wel komen halen en nog het een en ander voor
je dragen.’
‘Neen, neen, ik kan er best alleen uitkomen,’ toen R o s e haar wilde vergezellen,
‘kom maar niet aan de voordeur. Ik ken den weg wel,’ en statig in haar breeden
omslagmantel met capuchon wandelde juffrouw A d r i a n a het vertrek uit.
Hoogst tevreden keerde zij huiswaarts. Zij hield niet van halve maatregelen en nu
ook had zij flink doorgetast, door R o s e direct te logeeren te nemen, veel
gemakkelijker dan haar in haar eigen huis te laten, en dan te komen kijken. Daarbij
had zij haar duidelijk gezegd, dat het niet was uit liefde tot haar of F r a n s . Als deze
laatste terugkwam, zou zij hem wel beduiden in ‘den Prins’ te gaan, hem er bij nemen
zou te veel drukte geven voor K a a t j e . Zij zou J a n s maar een paar keer meer in
de week laten komen (J a n s was de werkvrouw). Den volgenden dag zou
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zij haar al dadelijk bestellen, en A n t j e , die nog bij haar ouders was, en dan moesten
die samen het huis in de Landpoortstraat eens onder handen nemen.
‘De groote schoonmaak,’ dacht zij vergenoegd bij zich zelf, ‘alleen een paar
maanden te vroeg.’
K a a t j e toonde zich zeer ingenomen met de schikking van haar meesteres. Een
beetje afwisseling mocht zij wel. Trouwens de baker, die bij de jonge mevrouw zou
komen, was haar eigen zuster; het zou een heele gezelligheid geven - en met warmen
ijver hielp zij de logeerkamer in orde brengen. Voor het eerst sedert onheugelijke
tijden werd er ook het vuur aangemaakt. De rook kringelde blauwachtig van de turven
op, toen sloeg een windvlaag ze neer.
‘De schoorsteen is ook nog zoo koud,’ zeide juffrouw A d r i a n a , die erbij stond
te kijken. ‘Zou het wel gaan?’
‘Het moèt,’ en neerknielende blies K a a t j e haar wangen bol tegen de blaaspijp
- een rood schijnsel vertoonde zich tusschen de turven, en de rook steeg weer op.
‘Het zal best gaan,’ zeide zij hijgend, even opziende, ‘en weest u maar niet naar
over het kabinet - dat zal ik nog wel even opwrijven,’ want zij had den bezorgden
blik begrepen, waarmede haar meesteres den blauwachtigen rook volgde, die op de
glimmende kast neersloeg, en vooral het koper zou beslaan.
‘Dan zal ik maar alvast naar beneden gaan,’ antwoordde juffrouw A d r i a n a . Zij
was wat moe van al het beredderen, en vond het koud boven. De warmte van de
voorkamer deed haar aangenaam aan. Zij schoof een stoel bij den haard. ‘Daar moet
“zij” maar zitten. Het is wel wat bederverig, maar als je de dingen doet, doe ze dan
maar goed, in vredesnaam,’ en in 't schemerdonker trachtend het uur te zien op de
klok. ‘K a a t j e mag zich wel haasten. Zij zal toch niet vergeten, dat ze de jonge
mevrouw moet halen.’
Maar K a a t j e vergat het niet. Om half vijf kwam zij binnen, met de boodschap
‘dat het vuur nou goed brandde en de meubels weer blonken, en dat ze nou maar
ging.’

Onze Eeuw. Jaargang 8

340
‘Ja, ga maar. 't Is al laat. Ik zal de kaarsen wel opsteken.’
Geen tien minuten later klonk R o s e 's zangerige stem in de gang. Zij deed zeker
eerst haar goed af. Met een vaartje werd toen de deur geopend, en zij trad binnen
verheugd, glimlachend, de oogen in het verkleumde gezichtje knippend tegen het
kaarslicht.
‘Comment va-t-il? depuis ce matin! Wat ben ik toch blij dat ik komen mocht. Ik
geloof, dat ik het u niet half gezegd heb vanmorgen, maar ik was ook zóó surprise.’
‘Ga zitten,’ zeide juffrouw A d r i a n a koel, haar den stoel aanwijzend, ‘K a a t j e
zal je dadelijk een stoof brengen.’
‘O! zoo heerlijk! Het is toch zoo koud!’ en zij huiverde even, hoewel zij nu in haar
uitgesneden Empire lijfje een geplisseerd chemisette of ‘guimpe’ droeg met een
ruche om haar hals. ‘Weet u? U had gelijk! dat vuur van mij was héél slecht aangelegd,
heel slecht, en 't ging uit. En ik liet het maar niet meer aanmaken; ik was zoo blij,
dat ik het er warm van had! La joie me réchauffait.’
En je had het zeker ook druk met inpakken en opruimen’.
‘Neen, heelemaal niet. Ik heb alleen mijn nachtgoed meegenomen, en wat naaiwerk.
Ik dacht, ik ga niet op een verre reis,’ en zij lachte even. ‘Ik kan gemakkelijk de
dingen halen die ik vergeten heb.’
‘En hebt je niets opgeruimd?’
‘O neen! En als u niet dien boodschappenman gestuurd had, om het zilver te halen,
dan had ik dat kalm laten liggen. Ziet u, de menschen uit de stad zullen niet stelen,
en de menschen van buiten weten toch niet dadelijk, dat ik verhuisd ben!’
Juffrouw A d r i a n a achtte het niet de moeite waard op dezen zotteklap te
antwoorden. Zwijgend begon zij thee te schenken.
‘Ik had het ook zoo druk,’ ratelde R o s e voort in haar gebroken Hollandsch,
aangevuld met Fransch, ‘want ik heb een brief aan F r a n s geschreven, een heel
langen. Ik heb hem verteld, hoe u opeens voor me stond, en hoe
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goed u bent; en ik vroeg hem ook, of ik nu niet gelijk had gehad met te zeggen, dat
wij nooit den moed moesten verliezen!’ en zij zag op naar haar gastvrouw met een
stralenden glimlach.
‘Je had dien brief wel kunnen laten. Het zijn maar weer onkosten voor F r a n s .
Als hij terugkomt, hoort hij het vroeg genoeg. Hij wil immers niet lang wegblijven.’
‘Neen, dat wilde hij niet. Maar nu heb ik hem geschreven, dat hij zich maar niet
haasten moest; dat hij nu maar goed zijn best moest doen een betrekking te krijgen,
want dat ik het nu ook heel goed had. Mevrouw d e Vo s zeide ook, dat dit een
verstandige raad was.’
‘Zoo? mevrouw d e Vo s ? Is die bij je geweest?’
‘Ja! En ze was toch zóó verbaasd, dat ik naar u ging. Ze dacht, dat ze mij eerst
verkeerd verstond; en toen, dat ik droomde!’
Juffrouw A d r i a n a 's gezicht verloor iets van zijn strakheid. ‘Dat komt omdat ze
de t e n O e v e r s niet kent,’ antwoordde ze waardig, ‘die laten geen vreemden toe,
om zich met hun zaken te bemoeien.’
‘Ja, het is omdat ze u niet kende,’ stemde R o s e met warmte toe, ‘omdat zij niet
wist, hoe goed u bent!’
Juffrouw A d r i a n a fronste de wenkbrauwen: ‘je moet er niet zoo'n ophef van
maken. Je doet alsof het om jou en F r a n s is. Maar dat is heelemaal niet zoo. Ik heb
je al gezegd, dat het alleen is, omdat ik niet wil hebben, dat het kind van een t e n
O e v e r gebrek zal lijden, en anderen voor hem zullen zorgen.’
‘Maar dan is het toch lief van u,’ zeide R o s e eenvoudig. Zij had niet het minste
begrip van familietrots en familiezwak; zij vond de gastvrijheid van haar nicht een
zeer loffelijke uiting van menschenliefde. En al was het niet persoonlijk voor haar
of F r a n s : de gevolgen waren dezelfde. En wat vroeg zij meer? Zij had er zich nooit
over bedroefd, dat nicht A d r i a n a hen niet wilde zien. Een nicht meer of minder,
wat deed dat ertoe? Daarbij had ze haar vroeger een vrij onvriendelijke oude juffrouw
gevonden, die zij volstrekt niet noodig had voor haar levensgeluk.
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Nu was het héél vriendelijk van haar, dat zij ongevraagd kwam helpen.
‘Zij is net een kastanje,’ peinsde R o s e , ziende naar het strenge gezicht in de
gepijpte muts, ‘je moet door een heel taaie schil heen; maar de vrucht is niet kwaad.
Twee dagen later vroeg juffrouw A d r i a n a zich ontevreden af, of zij ook te veel
hooi op haar vork had genomen.
Dat gebabbel den geheelen dag om haar heen, die drukte als er visite kwam, dat
voortdurend gewandel naar het huis in de Landpoortstraat om vergeten dingen te
halen, en om A n t j e en J a n s in haar werk te storen. Het ergerde haar van den
vroegen morgen af en 's avonds was zij er moe van. Als zij in bed lag, hoorde zij nog
de zangerige stem náklinken.
Maar met taaie volharding ging zij voort op het ingeslagen pad, steeds stugger en
stiller wordend, totdat de dag aanbrak, dat zij bij de bekenden kon laten aanzeggen,
dat F r a n s een zoon was geboren, en zij A n t j e bestelde, om in het voorhuis te
zitten, en daar de boodschappen aan te nemen, en de suikerbakker de opdracht kreeg
de zakjes met muisjes te bezorgen.
‘'t Is een heele drukte,’ zeide S o p h i e L e e u w e deelnemend.
‘Mijn lieve,’ antwoordde zij met een voldaan gezicht, ‘ik ben nu weer baas in mijn
eigen huis. Zij ligt rustig en wel in haar kamer, met een goede baker, heeft alles wat
ze noodig heeft, en ik kan mijn gang weer gaan.’
‘Zou F r a n s gauw thuis komen?’
‘Nu wel, denk ik. Ik heb hem een expresse gestuurd. Ik vond het anders nog al
rustig dat hij tot nu toe wegbleef. Hij zou natuurlijk alle dagen hier zijn gekomen, al
had ik hem in den Prins laten slapen, en hij had natuurlijk in den weg geloopen.
Mannen loopen altijd in den weg. En hij heeft het best in Amsterdam, schijnt het.
Hij logeert bij een vroegeren kennis van de Latijnsche school in Breda, en die moet
heel rijk getrouwd zijn. Als je het mij vraagt,
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geloof ik wel, dat hij niet alleen zijn dagen doorbrengt met naar betrekkingen te
zoeken. Hij vindt het er veel te prettig! Hier schijnen de heeren hem niet noodig te
hebben.’
De eenparige uitspraak van juffrouw A d r i a n a , de baker, K a a t j e en A n t j e
was, dat K a r e l een mooi kind was. ‘Een echte t e n O e v e r ,’ verklaarde juffrouw
A d r i a n a , en S a n t j e B o s h u y s e n , die eenige dagen later kwam kijken, vond
het ook.
‘Zijn vader zal trotsch op hem zijn,’ zeide zij vriendelijk tot R o s e , die van haar
bed uit met stralende oogen keek naar het kind op den schoot van de baker.
‘Ja. Ik wilde, dat hij nu maar kwam. Ik heb hem eerst wel geschreven, dat hij zich
niet om mij moest bekommeren, en den tijd nemen in Amsterdam, maar toch...’ en
een lachje gleed over R o s e 's smal gezicht, ‘ben ik vaak ongeduldig.’
‘Juffrouw A d r i a n a heeft hem een expresse gestuurd.’
‘Toch zoo vriendelijk van haar, niet waar? Weet u, zij is eigenlijk erg goed, maar
wat brommig soms. Toen ik pas weer hier was, vond ik haar toon weleens wat erg,
maar dan dacht ik weer, Hollanders hebben nu eenmaal niet zooveel gemak als de
Franschen, ze zijn zoo'n beetje bourru, en dan probeerde ik haar maar weer wat op
te vroolijken door een grappig verhaaltje.’
S a n t j e zweeg.
‘En nu vind ik haar zóó goed,’ vervolgde R o s e , ‘dat ik het kind A d r i a a n wil
noemen, maar ze zegt, dat het altijd K a r e l W i l l e m is geweest, en dat het zoo
moet blijven. Het moet ook gedoopt worden. Ik geloof, dat zij het aan Ds. L e e u w e
heeft gevraagd.’
De baker die het kind voor een reusachtige vuurmand had ingespeld, legde het nu
voorzichtig neer in de lage schommelwieg en trok het donkere gordijntje erover toe.
‘Die gaat nu rustig slapen,’ zeide S a n t j e opgewekt, opstaande ‘en ik zou zijn
voorbeeld maar volgen. Als u slaapt gaat de tijd gauw om, en voor u het weet, is
F r a n s terug.’

Onze Eeuw. Jaargang 8

344
‘O ja, dat stel ik mij ook zoo dikwijls voor’ en opgewonden richtte R o s e zich wat
op tegen haar kussens, ‘en dan vertel ik mezelf, dat hij een prachtige betrekking heeft
gekregen, en dat wij in een mooi huis gaan wonen in Amsterdam, en omdat ik een
Fransche ben, gaan wij ook naar het hof. En dan is F r a n s zoo trotsch en zoo blij.’
S a n t j e knikte, maar met iets stroefs. Zij vond het niets geen reden tot trots en
blijdschap om aan het hof van den Franschman gepresenteerd te worden.
Toen zij de deur uitging, kwam juffrouw A d r i a n a de kamer binnen. De baker
mocht wel wat naar beneden gaan. Zij zou bij de jonge mevrouw blijven en op het
kind passen. Breed en statig ging zij zitten, nam haar breiwerk en schommelde met
den voet het wiegje met het groen saaien gordijntje.
‘Ik hoop dat mademoiselle B o s h u y z e n eens gauw terugkomt,’ zeide R o s e ,
‘ik houd veel van haar.’
‘Ik ook.’
‘Ja, dat weet ik. F r a n s heeft me verteld, dat u graag had gehad dat hij met haar
trouwde.’
Juffrouw A d r i a n a bleef met een schok midden in haar mindering steken en
hield op met wiegen. Zij was niet gewend, dat men de dingen zoo openlijk uitsprak.
‘Ik kan het heel goed begrijpen,’ vervolgde R o s e nadenkend. ‘Mlle B o s h u y z e n
is zoo vriendelijk en zoo rijk. Als F r a n s met haar getrouwd was, had het niets
gegeven of hij zijn geld al verloor. En zij moet zoo'n goede huishoudster zijn; zij
zou nooit gemaakt hebben, dat A n t j e wegliep.’
‘Neen, dat zon ze zeker niet.’
‘Arme F r a n s ; hij vond het wel heel naar, toen alles zoo tegenliep. Hij was zoo
gewend alles goed te hebben. Mij kon het niet zooveel schelen.’
‘Waarom niet?’ klonk het scherp.
‘Ik ben nooit bedorven geweest,’ en R o s e lachte zacht, ‘ik geloof, dat ik mij
altijd heb moeten behelpen. En ik dacht als we mekaar maar hebben, en gezond
blijven, komt alles wel terecht. Maar F r a n s vond het erg naar,
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als het eten aangebrand was, en als zijn linnengoed niet mooi was opgemaakt.’
‘Hij was het ook anders gewend.’
‘Maar nu heeft hij het deze weken prettig gehad, en ik heb het goed; en als ik weer
beter ben en hij heeft een mooie betrekking, dan nemen we twee meiden en ik doe
erg mijn best, en dan zal alles prachtig gaan. En dan komt u bij ons logeeren.’
‘Maar nu ga je eerst slapen. Je praat veel te druk.’
Het werd stil in de kamer. Men hoorde alleen het regelmatig schommelen van het
wiegje en het driftig gerikketik der breinaalden. Juffrouw A d r i a n a legde haar
stemming in haar breien, en langzamerhand werd het getik kalmer, 't Was weer echt
iets voor R o s e om onverschillig te zijn over het huishouden, en dan om te denken
dat je met twee meiden zonder toezicht alles klaar kon spelen. Maar ze meende het
toch niet kwaad met F r a n s . En ze had hem toch niet om zijn geld genomen. Ze was
van zulk een lage afkomst; zij had ook niets geen opvoeding gehad. Maar misschien
was er nog wel wat van te maken.
De expresse kwam uit Amsterdam terug en bracht een brief van F r a n s mee, die
vol stond van blijdschapsbetuigingen dat alles zoo goed ging met R o s e , en met
verzekeringen, dat hij zoo spoedig mogelijk thuis zou komen, maar hij moest nog
dringend naar Haarlem, waar hem zoo goed als zeker een betrekking bij de belastingen
was toegezegd. Het was heel vervelend, dat hij niet dadelijk kon komen, maar R o s e
was zeker ook verstandig genoeg om te begrijpen, dat het dwaas zou zijn, niet al het
mogelijke te doen, om die betrekking te krijgen.
De bode, die in de keuken onthaald werd, vertelde dat de jonge mijnheer bij zulke
rijke menschen logeerde, in een huis als een paleis, en zoo'n mooie fooi had gegeven,
en dat Amsterdam zulk een prachtige stad was, de Willemstad was er niets bij.
K a a t j e was diep verontwaardigd; ten eerste over zijn
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minachting over haar stad, en ten tweede, dat de jonge mijnheer niet was meegekomen.
‘Mijnheer F r a n s is zijn eigen kind niet waard,’ zeide zij brommig tot haar
meesteres, ‘dat hij nu eens niet komt kijken. Maar hij zal wel net zoo zijn als H a r m s ,
die vindt Amsterdam nu ook al beter dan de stad hier; en mijnheer heeft het maar
wat goed daarginds, zei hij, alsof hij het hier ook niet best kan hebben.’
‘Mijnheer was door bezigheden verhinderd,’ klonk het wat streng.
‘Bezigheden!’ K a a t j e veroorloofde zich een smalenden toon aan te nemen. Zij
had F r a n s van kind af gekend, en voelde zich volkomen gerechtigd haar oordeel
uit te spreken. ‘Hij had zich dan maar wat moeten haasten, en nu meekomen. Alsof
de jonge mevrouw er niet naar verlangt. M a r i e zei: Mevrouw ligt altijd te luisteren
als iemand de trap opkomt, en ze vraagt heel dikwijls hoe of de booten varen.’
Juffrouw A d r i a n a kon het niet tegenspreken. Het had haar ook geërgerd dat
F r a n s niet mee was gekomen, en haar ergernis steeg nog, toen zij op de slaapkamer
komende, R o s e vond, den brief in de hand, en met een peinzende uitdrukking op
haar smal gezicht.
‘Ik wil wel probeeren verstandig te zijn,’ zeide zij met een mat lachje. ‘Maar het
is niets prettig.’
Daar blonken tranen in haar oogen en juffrouw A d r i a n a zag ze, hoewel R o s e
ze trachtte te verbergen door haar hoofd op haar kussen te verleggen.
Zij voelde zich zoo moe dien dag. Zoo lang de expressse niet terug was gekomen,
had ze berekend, dat F r a n s er ook niet kon zijn, en zij was vol hoop en moed
geweest. Maar nu was haar blijdschap weg, en haar opgewondenheid was weggezakt
en daar bleef niets over dan een groote moeheid...
‘Hij kan iederen dag komen,’ zeide nicht A d r i a n a , opeens heel vriendelijk,
terwijl zij plaats nam om bij het kaarslicht nog een steekje te breien. ‘Als hij wil kan
hij
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iederen dag de boot naar de Klundert nemen, en van daar hierheen rijden.’
R o s e knikte, zonder te spreken. Zij lag met gesloten oogen en luisterde naar den
wind, die door de boomen van de Voorstraat ruischende woei, en nu en dan aan de
ramen kwam rukken. Het was nu zeker heel stormachtig op het water. Zij dacht aan
dien kouden mistigen avond, toen zij zoo verkleumd en angstig in de kajuit van de
Vlissingsche boot had gezeten, rijzende en dalende op de golven, en de schipper
geen richting meer had geweten. Zoo donker en winderig was het nu zeker ook op
die zwarte wateren. Zij voelde zich beklemd en onrustig. Zij hoorde de meeuwen
schreeuwen. Daar was storm aan de lucht. En zij schrikte op, toen de wind bulderend
in den schoorsteen voer.
Onwillekeurig deed zij de oogen open, en keek in de kamer. Zoo rustig brandde
de kaars op de tafel. Nicht zat erbij te breien, haar gepijpte muts een reusachtige
schaduw werpend tegen de zoldering, naast haar het wiegje, waarin het kind sliep,
zoo welbewaakt, en met een zucht deed zij de oogen weer toe. Zij zou gaan slapen.
Dan was de nacht gauw voorbij, en morgen kwam F r a n s misschien. Hij had beloofd
zoo gauw mogelijk te komen. Als het maar niet stormde. O! als het eens stormde,
en zijn boot verging, en zij zag hem nooit terug, nooit, nooit meer. Haar hart bonsde
van angst. Het was heel dwaas, want nu was F r a n s toch niet op het water.
Maar als zij zoo neerlag met gesloten oogen, dan was het alsof zij ook rijzende en
dalende was op de golven, dan kon zij niet tegen dien angst op.
Het viel haar opeens op, hoe stil het in de kamer was. Zij hoorde niet meer het
gerikketik der breinaalden. Zou nicht er niet meer zitten? en opeens keek zij weer
op. De kamer was nog net dezelfde; alleen nicht zat nu te lezen in haar grooten Bijbel.
R o s e richtte zich wat op tegen haar kussens, en kuchte even.
‘Leest u eens wat voor?’ zeide zij opgewekt, ‘het is anders zoo stil.’
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‘Voorlezen?’ met eenige verbazing. ‘Zou je het wel verstaan?’
‘O zeker! Als u eens heel langzaam las. U heeft niets op te zoeken. Lees u maar
wat u voor u hebt.’
Juffrouw A d r i a n a schoof wat meer aan de tafel en kuchte ook even. Zij hield
niet van voorlezen, en dan zoo onverwachts. Maar als iemand uit den Bijbel wilde
hooren, mocht men toch niet weigeren. En zij begon heel langzaam, daar waar zij
zelf gebleven was.
‘En het schip was nu midden in de zee, zijnde in nood van de baren, want de wind
was hun tegen.
Maar ter vierde nachtwake kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee.
En de discipelen ziende Hem op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggende:
Het is een spooksel en zij schreeuwden van vreeze.
Maar terstond sprak hen Jezus aan, zeggende:
Zijt goedsmoeds, ik ben het, vreest niet.’
R o s e vond het een wonderlijk verhaal, een vreemde geschiedenis uit een tijd,
heel heel ver weg. ‘Il y en a, qui croyent qu'il était le fils de Dieu’ zeide zij bij
zichzelven, zich herinnerende wat F r a n s haar weleens van den Christelijken
godsdienst had uitgelegd, en denkende aan de crucifixen in de Roomsche kerken,
‘tout de même, c'est bien beau.’
En zij luisterde weer.
‘En als zij in het schip geklommen waren’ hoorde zij de langzame stem lezen,
‘stilde de wind.’
Het kwam als een geruststelling tot haar, als de verzekering, dat er Eén was, die
macht had over den wiud en over de zee, en over het lot der menschen, aan Wien zij
zich kon toevertrouwen; en toen juffrouw A d r i a n a aan het einde van het hoofdstuk
was gekomen, en het hoofd naar het bed wendde, zag zij dat R o s e sliep.
‘Ik wist wel, dat zij niet luisteren zou,’ dacht zij scherp. Alle bitterheid, die zij
gevoeld had tegen F r a n s ' huwelijk rees weer op in haar ziel. Waarom had hij een
vrouw genomen, die over allen godsdienst verbaasde oogen
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opzette, die niet begrijpen kon, dat men daarom iets gaf, dat men er zich door binden
liet?
‘En als zij uit den Bijbel wil hooren, dan is het, om dat als slaapmiddel te
gebruiken,’ en driftig rolde zij haar kluwen op.
Maar R o s e sliep nog niet. Zij lag stil, met gesloten oogen, biddende tot Hem,
van Wien zij zulk een wonderlijk verhaal gehoord had, dat Hij op de zee gewandeld
had, en van Wien sommigen geloofden, dat Hij de Zoon van God was. En toen ging
zij slapen.
Juffrouw A d r i a n a stond den volgenden morgen in haar mangelkamer, bezig haar
wasch te bergen, zooals op dien morgen toen F r a n s haar gevraagd had mademoiselle
D u r a n d te herbergen. Zij dacht er altijd aan, als zij aan dat werk was, en zij kon
de handdoeken aanwijzen, die zij toen in de hand had gehad en eerst weer op de
plaktafel had gelegd.
‘Ik hoop maar, dat hij vandaag komt,’ dacht zij. ‘Als hij maar niet rekent op de
marktschuit van morgen. Dat zou dan nog meer wachten zijn voor zijn vrouw.’
Zij was even bij R o s e geweest. ‘Il fait beau’, had deze gezegd, met een hoopvol
lachje. ‘Il viendra peut être’. En zij had kortaf geknikt, en na een blik op het kind
geworpen te hebben, zich naar beneden begeven: die wasch wachtte haar en het
hinderde haar nog steeds dat R o s e zoo ongodsdienstig was; zij was niet spraakzaam
gestemd geweest jegens haar.
Zij hoorde K a a t j e de trap afkomen.
‘Die loopt ook eens extra vlug,’ dacht zij en toen klepten snel K a a t j e 's muiltjes
door de gang. De deur van de mangelkamer sprong open.
‘Juffrouw!’ klonk het angstig, ‘komt u eens gauw boven. M a r i e zei: mevrouw
werd opeens zoo raar.’
‘Natuurlijk hebben de kolen in de vuurmand weer gerookt,’ bromde juffrouw
A d r i a n a , haastig de gang doorgaande, ‘of M a r i e heeft te veel gepraat. Verleden
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heeft ze ook van alles zitten vertellen. Het zou iemand van zijn zeiven doen vallen.’
Ach! neen! Het waren niet de kolen en ook niet de verhalen van de baker, die
R o s e zoo stil en bleek tegen haar kussens deden liggen, het hoofd een weinig ter
zijde gebogen - het was de dood die in die zonnige kamer was gekomen, en op het
bed was toegetreden, en zijn hand op dat hart had gelegd, dat het opeens stilstond,
zooals men den slinger van een klok ophoudt, en de wijzers blijven staan.
Het was ongeveer tien uur, en F r a n s was er niet.
‘Hij kan ieder oogenblik komen,’ zeide juffrouw A d r i a n a dien middag zenuwachtig
aan S o p h i e L e e u w e .
Voor den zooveelsten maal dien dag had zij verteld, hoe K a a t j e haar was komen
roepen, hoe zij eerst gedacht had, dat het een flauwte was, die R o s e overvallen had,
en hoe zij toch onmiddellijk om den dokter had gestuurd - en deze bij zijn komst
gezien had, dat er geen hoop was - dat het gedaan was. Het was een hartverlamming
geweest.
Zij zat nu in haar tuinkamer, omdat vóór alle luiken gesloten waren, en 't was er
hol en ongezellig, omdat die kamer nooit gebruikt werd, en zij praatte op gedempten
toon, uit eerbied voor die doode, die daar boven in de schemerdonkere logeerkamer
in het groote bed lag, de handen gevouwen op het dek, de donkere wimpers zich
afteekenend tegen haar bleeke wang.
‘E g b e r t d e Vo s is naar de Klundert gereden, niet waar?’ zeide S o p h i e
L e e u w e ook fluisterend, ‘want als F r a n s onderweg is, moèt hij hem tegenkomen;
en anders zou hij hem daar aan de boot afhalen, heb ik gehoord.’
‘Ja, en dan meteen de boodschap aan D e l i a brengen. Ik heb een expresse naar
Bergen op Zoom en Breda gestuurd, en ook nog een naar Amsterdam, voor het geval
F r a n s daar nog was. O! 't is een dag! een dag!’ en juffrouw A d r i a n a huiverde
van ontzetting. Haar ronde gezicht in de muts zag getrokken en bleek: zij was opeens
een oude, moede vrouw geworden.
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‘'t Is vreeselijk,’ zeide S o p h i e L e e u w e gedempt, met hangend hoofd, ‘zóó jong!
wie had dàt verwacht. En alles ging zoo goed. Maar één ding, u behoeft u niets te
verwijten. U heeft zooveel voor haar gedaan.’
Dat had ze. Iedere bezoeker had het haar dien dag ook herhaald en: ‘U is een
barmhartige Samaritaan voor haar geweest,’ had Ds. L e e u w e gezegd. Maar ze had
haar toch niet liefgehad, hoewel zij haar naaste was geweest - en zij had nooit voor
die ziel gebeden, die dien Morgen zoo onverwacht buiten haar bereik was
weggeroepen - en met iets onzekers, iets verslagens staarden haar lichtblauwe oogen
voor zich uit, in den tuin, waar de kale boomen en struiken wegdoezelden in koud
mistige winterschemering.
Den geheelen tijd werd F r a n s verwacht, maar hij kwam niet.
Toen het donker was geworden en het licht werd opgestoken, ging juffrouw
A d r i a n a naar haar slaapkamer, waar de baker nu ook huisde met het kind, en
K a a t j e , die het niet uithield alleen in de keuken had er zich met haar breikous
bijgevoegd.
Zij spraken niet veel die drie vrouwen, die daar wachtten, wachtten, voortdurend
luisterend of de bel niet overging.
Beneden in het holle huis sloeg de gangklok acht slagen.
‘Nu zal mijnheer niet meer komen,’ verbrak juffrouw A d r i a n a de stilte.
‘Neen,’ zeide K a a t j e , en daar lag hardheid in haar fluistertoon. ‘Maar het is nu
toch ook te laat.’
Het was de bittere gedachte, die haar alle drie bezighield. De gedachte, dat het
eigenlijk niet meer noodig was zich over zijn uitblijven te verontrusten, want zijn
vrouw lag niet meer te luisteren naar ieder geluid in huis, en het deed er nu niets
meer toe of het nog veel later werd: zij zou zijn stap toch niet meer hooren. Hij kon
gerust nog langer laten wachten, hij had het toch al zoo lang gedaan.
E g b e r t d e Vo s was uit de Klundert teruggekeerd.
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De van D i j k s zouden daar F r a n s opwachten; hij zelf zou hier aan de haven naar
de marktschuit uit Rotterdam uitzien. Maar het uur van aankomst was heel onzeker,
de marktschuit had met den wind te rekenen.
Juffrouw A d r i a n a , in haar tuinkamer, schrikte op bij iedere bel. Maar eens was
het iemand die over de regeling van de begrafenis kwam spreken en toen S a n t j e
B o s h u y s e n , die kwam vertellen, dat de boot nog niet in 't zicht was, en zacht
bleef praten over de jonge doode, die haar eens verteld had, dat zij juffrouw A d r i a n a
toch zoo goed vond, en daarom het kind naar haar wilde noemen.
Juffrouw A d r i a n a 's geheele gezicht klaarde op. R o s e in haar oppervlakkigheid
had misschien niet gevoeld het gebrek aan liefde, had toch nog reden tot dankbaarheid
gehad.
‘'t Was een goed kind eigenlijk,’ zeide zij verteederd, ‘zij was beter, dan ik dacht.
Maar zij had niets geen opvoeding gehad.’
S a n t j e nam op fluistertoon afscheid en ging heen, haar alleen achterlatend in
die groote kamer met de stijve stoelen tegen het gebloemd goudleeren behangsel.
Het was drie uur. Toen werd er weer gebeld.
Snelle, zware voetstappen kwamen de lange gang af, naderend.
‘Dat is hij,’ prevelden haar bleeke lippen. Al het bloed vloeide terug naar haar
hart. Bevende rees zij langzaam op uit haar leuningstoel, toen de deur geopend werd.
Met verschrikte oogen in het bleeke gezicht, zag zij F r a n s binnenkomen, achter
hem E g b e r t d e Vo s , die ernstig neer keek.
‘Ben je daar,’ zeide zij dof.
‘Wat is er toch gebeurd, nicht! ik begrijp er niets van!’ en hij wrong haar hand in
de zijne. ‘Ik dacht, dat alles goed was! en nu zei E g b e r t ... dat...’
‘Het is het... ergste,’ zeide zij zacht.
‘Dat heb ik begrepen. Maar ik begrijp het niet, ik begrijp er niets van. De berichten
waren zoo goed.’
‘Het was heel plotseling. Niemand heeft het voorzien.’
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‘Als de berichten maar iets anders waren geweest,’ zeide hij wanhopend, ‘dan was
ik dadelijk gekomen. Dan had ik alles laten loopen. Maar het was heusch zoo
dringend, dat ik naar Haarlem ging. Daar hing zooveel van af.’
Juffrouw A d r i a n a knikte droevig. ‘Als het ook niet anders kòn,’ zeide zij
aarzelend.
‘Als ik het maar had kùnnen weten,’ vervolgde hij verward, ‘dan had ik er
misschien eerder werk van gemaakt, maar daar was nog een andere betrekking,
waarover ik een brief moest krijgen. En ik dacht, ik dacht, ik kan nog heel goed wat
in Amsterdam blijven, toen H a r m s opeens kwam! En toen moest ik nog naar
Haarlem, het moest.’
Juffrouw A d r i a n a zweeg. Zij dacht aan R o s e , die iederen dag had gewacht
op zijn terugkomst en toch nooit aan hem getwijfeld had. ‘Zij had hem lief, zij had
hem lief,’ dacht zij, ‘maar hij had geen haast om terug te keeren.’
‘Nicht,’ smeekte hij, ‘zegt u toch wat. Het is alles zoo vreeselijk. ‘Had ik het alles
maar kunnen voorzien! maar ik wist het niet! ik wist het niet.’
Hij had voor zichzelf geleefd. Hij had niet aan zijn vrouw gedacht. Hij was altijd
een egoïst geweest. Zijn bittere tranen kwamen nu te laat. Maar zij zeide het niet.
Zij dacht opeens aan, wat zij had kunnen weten, en waarnaar zij ook niet gehandeld
had.
En onzeker richtte haar blik zich op zijn verslagen gezicht:
‘Wilt je haar niet gaan zien?’ zeide zij met bevende lippen.
Het was koud, en sneeuwvlokken dwarrelden neer, toen zij begraven werd, in het
kleine afgelegen stadje, zij R o s e L i b e r t a , die geboren was op den dag, dat de
Bastille viel, die met haar kinderoogen gezien had hoe een koningin naar het schavot
werd gereden, en in haar kinderhandjes had geklapt, toen de fakkel der waarheid
werd gelegd op het altaar der vrijheid. Zij die altijd gehoord had dat er geen banden
meer waren die de menschen
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bonden, dat het alles vrijheid en blijheid was.... Zij werd begraven nog zoo jong
zijnde, nadat zij in haar leven gezien had de bleeke zorgen der armoede en nadat
liefde en verlangen en smart haar gebonden hadden.
Op zonnige zomerdagen had zij in haar rose Empire japonnetje, op haar roode
schoentjes met kruisbandjes door de straten gezweefd. Op dezen grauwen buiigen
Februaridag werd langzaam haar lijkbaar voortgedragen, gevolgd door een plechtigen
stoet familieleden en bekenden, terwijl de klok luidde met zwaren galm.... altijd
door.... altijd door.... ver over het wijde water, en ver over het vlakke polderland
verkondigend: dat begraven werd die kleine vreemdelinge, die voor het eerst in het
stadje verschenen was in haar bonte châle Ternaux en met haar luifelhoed op, en die
geworden was de vrouw en de moeder van een t e n O e v e r .

II.
Een patrouille Fransche soldaten kwam met dreunenden stap door de stille Voorstraat.
K a r e l t j e t e n O e v e r , die op de vensterbank zat, drukte zijn rond gezichtje plat
tegen de ruit, om ze na te kijken.
‘Papa, papa,’ kweelde hij tegen zich zelf, en toen wat langzamer: ‘Beau soldat!’
‘'t Is zonde,’ zeide K a a t j e , die juist binnen was. ‘Hij denkt, dat zijn vader erbij
is’ en langs hem gaande, om de kamer te verlaten: ‘Dacht je dat, lieverd?’
K a r e l t j e knikte uit alle macht, herhalend tegen zich zelf: ‘Papa, papa, beau
soldat.’
‘K a r e l ,’ zeide juffrouw A d r i a n a streng.
Hij wendde het blonde hoofd naar haar, een beetje verschrikt.
‘Kom eens hier.’
Gehoorzaam liet hij zich van de vensterbank glijden en kwam naast haar staan.
‘Wat zeide je daar, na: “Papa”’, vroeg zij ernstig, haar breiwerk rustend op haar
schoot.
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Hij kneep den mond toe en liet het hoofd hangen.
‘Het is ook heel goed, dat je het niet meer zeggen wilt,’ vervolgde zij even ernstig.
‘Het was Fransch. Van wien heb je dat geleerd?’
‘Van.... oom E b b e r t .’
‘Ik wil het nooit meer hooren. Je bent een Hollandsche jongen. En daarom moet
je ook “vader” zeggen, en niet Papa. Ga nu maar weer spelen.’
Verheugd keerde hij naar zijn vensterbank terug, maar hoe hij ook keek, rechts en
links, geen soldaten in kleurige uniformen kwamen de straat weer af, en zich opeens
bedenkend, gleed hij weer op den grond, en dribbelde naar de tafel, een flink dik
kind in een witte jurk met korte pofmouwtjes.
Stralend, met guitige oogen, die hem o! zoo op zijn Fransche moeder deden
gelijken, kwam hij met een boek bij zijn nicht staan: ‘Ik nou heel zoet’, verklaarde
hij, ‘ik een Hollandsche jongen. Lees!’
Zij legde haar breiwerk neer, en tilde hem op haar schoot. Zij verweet zich zelf
altijd, dat zij hem bedierf: ‘Zijn moeder zou het ook gedaan hebben,’ verdedigde
K a a t j e zich, die het dubbel deed - en nu was dit natuurlijk een dwaze
verontschuldiging, want als de een onverstandig zou gedaan hebben, behoeft de
andere het niet te doen, maar onwillekeurig dacht zij er toch altijd aan, dat zij in
vergelijking van R o s e zeker nog streng was, en het was toch hard voor een kind
zijn moeder te missen, al was deze wel een Fransche en een juffrouw Luchthart
geweest.
‘Waarvan zullen wij lezen?’ vroeg zij.
‘Van het hondje’, zeide hij verrukt. ‘O, zulk een lief hondje!’ en met een glimlach
bleef hij luisteren, toen zij voorlas:
‘Hoe dankbaar is mijn kleine hond
Voor beentjes en wat brood.
Hij kwispelstaart, hij loopt in het rond,
En springt op mijnen schoot.

‘Hij -’
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Maar opeens boog hij zich voorover, haar storend, om beter door het venster te
kunnen zien.
‘Tante S a n t j e .’
Ja, het was tante S a n t j e , die iets later binnenstapte, een beetje vierkant in haar
blauwe Empirejapon met witte chemisette, tante S a n t j e , met een groote strooien
hoed op, die door blauwe linten onder haar kin was vastgestrikt, en waaronder haar
blozend gezicht iets heel liefs en jeugdigs had.
‘Weer aan 't versjes leeren!’ zeide zij met een glimlach, want het was algemeen
bekend in de Willemstad, dat K a r e l t e n O e v e r nog vóór zijn derde jaar,
gedichtjes van v a n A l p h e n wist op te zeggen. ‘Je bent nu zeker al aan den
pruimenboom!’
‘Neen, neen,’ zeide juffrouw A d r i a n a wat haastig, ‘we lazen van het hondje.’
Zij was bijna geheel het kinderboek met hem doorgegaan, maar den pruimenboom
had ze nog altijd overgeslagen; zij alleen wist waarom.
K a r e l t j e stond tante S a n t j e met groote oogen aan te kijken; toen heel
voorzichtig trok hij haar aan haar japon: ‘Tante, tuin,’ zeide hij.
Zij lachte: ‘Ja, ik weet het nog wel. Ik zal dadelijk met je meegaan, en dan gaan
wij bloemen plukken.’
‘Voor papa,’ zeide het kind.
‘Neen, je vader is nu bij tante D e l i a ; die komt zoo gauw niet thuis. Of verwacht
u hem toch?’ tot juffrouw A d r i a n a .
‘Neen, vooreerst niet. Zijn verlof duurt nog wel eenige dagen. En hij kwam alleen
nog maar om afscheid te nemen.’
Maar op dit zelfde uur reed F r a n s op den weg van de Klundert, terug naar de
Willemstad. Zijn verlof was verkort geworden. Hij droeg het officiers-uniform, en
hij was bij de v a n D i j k s geweest om afscheid te nemen van zijn moeder vóór hij
met troepen trok naar Duitschland. Ruim twee jaar was hij in dienst. De dood van
R o s e had hem verbitterd tegen de omstandigheden, die hem gedwongen hadden ver
van haar te zijn en had hem onverschillig gemaakt voor de toekomst. Hij verlangde
niet vooruit te
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komen, hij verlangde naar afwisseling, naar beweging, en toen de Engelschen in
dienzelfden zomer een aanval waagden in Zeeland, had hij opeens zijn betrekking
opgegeven en zich aangesloten bij het leger, dat optrok om dien aanval te keeren.
Wel diende men onder de Franschen, maar men verdedigde toch nog het ‘Koninkrijk
Holland’, en sedert dien tijd was hij in dienst gebleven, reeds haar verscheidene
garnizoens overgeplaatst geweest zijnde. Het kind had hij daarom niet bij zich
genomen, hij was vrijer in zijn bewegingen, als hij geen huishouden behoefde op te
zetten, en nicht A d r i a n a had er zeer op gestaan het bij zich te houden.
Het was finantiëel ook een groote tegemoetkoming, dat hij alleen voor zich zelf
had te zorgen, want de tijden waren duur. Nederland, gevoegd zijnde bij het groote
Keizerrijk, was uitgeschud geworden als een koopman die door roovers is overvallen,
en ofschoon het nu als een bedelaar in lompen stond te bibberen, het moest van ieder
nieuw verdiend geld een gedeelte afgeven.
Het was heel mooi geweest een stuk te worden van het groote machtige geheel en
in diens voordeelen te deelen, maar Nederland met zijn vertrapte handel dreigde een
verloren, afgelegen stuk te worden, een eenzaam moeras aan het einde der wereld.
F r a n s t e n O e v e r dacht hieraan, toen hij te paard de Willemstad naderde; hij
ging niet dadelijk de stad in, maar reed om, de wallen op, om een blik te hebben op
het water. De zon daalde stralend, goudglanzend, en onder den wijden blauwen hemel
lag blinkend zilverblauw het breede water, als een stil meer, hier en daar een
visschersboot zich weerspiegelend in het effen vlak, aan den horizont groene kusten.
Die wateren waren geweest vrije Hollandsche wateren, die groene eilanden vrije
Hollandsche grond, en hij voelde hoe anders het strijden zou zijn, als hij optrok om
die wateren en dien grond te verdedigen. Hij ging omdat hij zijn eed van trouw had
gezworen aan den Keizer, omdat het nieuwe en onbekende hem machtig aantrok,
omdat er
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scherpheid van blik en dapperheid van daden werden vereischt bij het oorlogvoeren:
het was als een spel voor hem. Maar toen hij zich afwendde van het water, en keek
naar het stadje achter de groene wallen, dat kleine dappere stadje, dat die wateren
moest bewaken en het land verdedigen, toen wenschte hij, dat toch zijn zoon eens
den tijd mocht kennen, dat dat land weer zijn eigen souverein zou zijn.
‘In ieder geval, een Hollandsche jongen moet hij worden,’ dacht hij bezorgd, en
toen plooide zijn mond zich even tot een glimlach. Nicht A d r i a n a zou er wel niet
iets anders van maken.
Hij bracht zijn paard naar den Prins en begaf zich naar het huis in de Voorstraat.
Het was er koel in de gang bij de zomerwarmte buiten. ‘De juffrouw is in den tuin,’
zeide K a a t j e , en toen hij de gang doorliep, werd de tuindeur geopend en voor hem
verscheen S a n t j e B o s h u y s e n in haar eenvoudige blauwe japon met den grooten
strooien hoed op, en aan haar hand kleine K a r e l , zijn andere handje vol bloemen,
en achter hen lag de groene vredige tuin, waar de zonnestralen dansten tusschen de
bladeren der boomen en waar langs de paden bonte bloemen stonden.
Het was een liefelijk beeld van rust en huiselijkheid geweest, en dat beeld ging met
hem mee, in zijn ruw soldatenleven. Ook in het volgende jaar, in dat jaar van ellende
en ontberingen. Hij dacht er aan toen hij reed door het Poolsche land, en 's avonds
als hij zat bij het kampvuur, gedoken in zijn kapotjas, toen hij steeds verder, verder
trok de Russische velden in. En hij dacht eraan toen het leger terugging, en hij volgde
in die eindelooze sneeuwvlakte, toen hij niet meer schreeuwen kon van pijn en ellende,
alleen nog maar liep.... liep.... stom, zonder gedachten, verkleumd, verblind door de
sneeuw, die neerdwarrelde op sneeuw, toedekkende, als in plooien van dat
sneeuwkleed de lijken van kameraads, die hem voor waren gegaan. Hij liep.... hij
liep.... en dacht aan
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dat vredige beeld in de tuindeur met den groenen zonnigen tuin achter zich, en hij
zag het in zijn droomen, toen hij weken lang ziek lag in een herbergje in Duitschland,
en in de benauwde zomerwarmte verlangde naar de koele gang in het oude huis, met
dat beeld van vrede en zonneschijn op den achtergrond.
Toen hij na twee jaren terugkwam, waren de bloemen in den tuin verwelkt, en
gele bladeren vielen op den natten grond, maar het beeld zelf was niet veranderd:
hetzelfde vriendelijke blozende gezicht met de rustige oogen zag hem aan, en het
was zijn eigen jongetje dat zijn armen sloeg om zijn hals.
Zoo rustig was het in de welbekende voorkamer, als men schemerde, langer dan
vroeger, want de kaarsen moesten bespaard worden, en er werd nu ook nooit meer
dan één opgestoken. Kleine K a r e l had er nog nooit meer zien ontsteken, en hij had
voor zijn avondeten geen ‘aangekleede’ boterham gekend en in zijn oogen was thee
een zeer lichtkleurig vocht met veel water en geen suiker, niet, dat hij het ooit kreeg,
maar hij zag nicht het voor zichzelf schenken, en voor tante S a n t j e , als zij kwam,
en nu voor vader.
Hij hoorde veel praten over oorlog, en over een zekeren keizer N a p o l e o n , die
maar een gewone man was, maar die zoo sterk was geweest. Maar nu kon hij niets
meer, en dat was erg goed, zei nicht. En toen kwam er een avond, dat in de voorkamer
vier kaarsen brandden, vier glinsterende lichten, en dat hij een zak met suikergoed
kreeg, en nicht dubbele scheppen thee deed op haar trekpot. ‘Want,’ zei ze, ‘de Prins
van Oranje is teruggekomen in ons land, en nu krijgt je vader weer goede tabak, en
jij muisjes en rijstenbrei, en wij sterke thee. Je zult eens zien,’ en K a r e l t j e s oogen
straalden in het kaarslicht, het was precies Luilekkerland.
En toen kwam mijnheer B o s h u y s e n binnen, mijnheer B o s h u y s e n , die een
gepoeierde pruik droeg en een zilveren snuifdoos had en tante S a n t j e volgde hem
met vader. En nicht drukte hem de hand, en kuste tante
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S a n t j e . Zij keken allen heel gelukkig, en toch plechtig. Kleine K a r e l voelde, dat
er iets bijzonders was. En toen duwde vader hem bij den schouder naar tante S a n t j e
toe en zeide: ‘Ik geloof, dat je hem al kent.’ En tante lachte en bukte zich en kuste
hem. En toen zei vader: ‘K a r e l , tante S a n t j e wil voor goed met ons komen wonen,
is dat goed?’ En toen keek hij naar al die glimlachende gezichten (ook mijnheer
B o s h u y s e n lachte) en naar de vier kaarsen op tafel en de mooie koekjes, die
K a a t j e gebakken had, het was alles zoo mooi en zoo heerlijk, en met zijn suikerzak
in zijn handje geklemd, juichte hij het opeens uit: ‘ja altijd blijven, allemaal bij
mekaar.’
Dat niemand ongeloovig zij!
Wat zal, 't geen God beloofd heeft, weren?
Laat ons 't veranderend jaargetij
Dat nooit Zijn trouw verandert, leeren!

las juffrouw A d r i a n a voor zichzelf.
Al scheen de koude, in 't luchtgestel
Verstijfd, op geen seizoen te letten,
De zon brak door op Gods bevel
Om 't al in geur en fleur te zetten.

Toen liet zij haar boek rusten. Het werd ook wat donker om te lezen.
Ja, de lente was gekomen, dat zag zij aan de groenende boomen van de Voorstraat,
en hoewel de avond viel, hoorde zij nog een vogel fluiten, een roepend gefluit, alsof
hij om een anderen vogel floot. Maar ook in haar leven had zij het gevoel, dat zij een
langen, strengen, mistigen winter was doorgegaan, en dat nu het voorjaar was
teruggekomen, met zachtere omstandigheden en nieuwe verwachtingen. De Franschen
waren verdwenen, als het ijs uit de slooten, er werd weer op zijn Hollandsch regeerd
en F r a n s was lid geworden van het polderbestuur in de plaats van mijnheer
B o s h u y s e n , want hij zou in de stad blijven wonen en al spoedig trouwen. S a n t j e
en hij zouden hun intrek nemen bij haar vader. Het beviel juffrouw A d r i a n a zeer
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goed, want het groote huis van de B o s h u y s e n 's lag naast het hare, en kleine
K a r e l kon dus nog dagelijks komen inloopen. Den volgenden dag verwachtte zij
M i e t j e al, die met de bruidsdagen bij haar zou logeeren.
Het huis in de Landpoortstraat was verhuurd sedert jaren en zij was er nooit meer
geweest. Het bestond voor haar nog alleen in haar herinneringen, en zij zuchtte als
zij dacht, welke vroolijke uren zij er dikwijls had doorgebracht, en welk een kilheid
en somberheid over diezelfde kamers gehangen had, toen de t e n O e v e r s er voor
het laatst woonden. De laatste vrouw des huizes, die zij er gekend had, was R o s e
geweest, R o s e op dien grauwen wintermorgen bij haar rookend turfvuur, met haar
châle Ternaux om voor de kou.
‘Juffrouw’, kwam opeens K a a t j e s stem om de deur, ‘K a r e l is in bed’.
Zij legde dadelijk haar boek op tafel en stond op. Zij was gewoon K a r e l t j e toe
te gaan dekken, als hij naar bed was gebracht, en nu dat de tijd zoo opkortte, dat hij
bij haar zou zijn, sloeg zij geen enkelen avond over.
In de gang zag zij F r a n s thuiskomen.
‘Gaat u naar boven?’ vroeg hij.
‘Ja, naar K a r e l t j e . Hij is net in bed.’
‘Dan ga ik nog even mee. S a n t j e wacht me, maar 't is nog wat vroeg.’
K a r e l t j e sliep in nichts groote kamer, waarvan de luiken met het halve maantje
bovenin nog niet gesloten waren en waar het vredige avondlicht naar binnen viel.
Hij zat heel zoet recht overeind in zijn bedje, en keek om het gele gordijn wie er
binnenkwam, zijn blonde haren omlijstend zijn rond gezichtje.
‘Vader ook!’ klonk het verheugd.
‘Ja, vader ook, die kwam eens kijken of je wel zoet was.’
‘Zal vader me dan toedekken?’
‘Ja, dat zal hij wel willen doen. Maar eerst je avondgebed, kind’, toen hij al onder
de dekens wilde glijden.
‘O ja’.
Hij knielde in zijn bedje neer, en vouwde zijn handjes.
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Nicht bleef bij hem staan, maar zijn vader had zich bij het venster teruggetrokken
en luisterde - terwijl hij uitkeek over den groenenden tuin.
‘Lieve Heer’, zeide de kinderstem: ‘ik dank U voor uw zorgen en dat vader terug
is gekomen, en dat Gij ons van onze vijanden verlost hebt.’
F r a n s glimlachte even: nicht zou het die Franschen toch nooit vergeven, dat zij
gekomen waren!
‘Vergeef ons,’ vervolgde de kinderstem, ‘onze zonden, en wees...’
‘Ons genadig,’ hielp nicht hem, ‘en vergeef... ook...’
‘Aan de Franschen,’ kwam K a r e l t j e 's stem, ‘en wees...’
‘Hen ook genadig.’
‘Hen ook genadig.’
‘Want wij zijn allen schuldig voor U.’
‘Schuldig voor u.’
F r a n s schrikte op en wendde het hoofd om, als om beter te hooren, maar nicht
A d r i a n a zag het niet.
‘En bewaar ons allen vannacht,’ bad zij met het kind, ‘Amen.’
‘Amen,’ herhaalde K a r e l t j e , en dadelijk daarop: ‘Vader!’
‘Ja, ik kom.’
Met stralende oogen drukte het kind zijn hoofd op het kussen, terwijl zijn vader
de dekens instopte.
‘Nicht kan het zeker veel beter,’ lachte hij, maar zijn oogen stonden ernstig; hij
dacht aan andere dingen.
‘Neen, u!’ en toen omdat hij nicht vlakbij zag, bezig zijn kleertjes nog wat netter
te leggen: ‘Maar nicht doet het ook goed!’
Juffrouw A d r i a n a lachte, terwijl zij de luiken ging sluiten, zoodat alleen door
de halve maantjes nog heel flauw een schijnsel zichtbaar was in de donkere kamer,
en toen verliet zij met haar neef het vertrek.
‘Ga je naar S a n t j e ?’ vroeg zij op het portaal.
‘Ja,’ antwoordde hij afgetrokken.
Zij dachten beiden aan hetzelfde op dit oogenblik:
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aan de moeder van het kind, zij, omdat zij dit iederen avond deed, als zij met het
kind om eigene vergeving en die der vijanden bad; hij, omdat hij het kind had hooren
bidden voor het volk van zijn moeder.
Maar zij wisten het niet van elkander. Zwijgend gingen zij achter elkander de trap
af; en juffrouw A d r i a n a wist niet, dat toen F r a n s de deur uitging, daar een
verwondering in hem was over de kracht der christelijke liefde, die hij vroeger had
willen beoordeelen naar de kerkgang van zijn moeder en zijn nicht, en waarvan hij
in jongensachtige drift had gezegd ‘dat hij er nog minder om ging geven.’ Hij had
gedacht dat hij er alles van wist; maar hij had ook gedacht, dat hij nicht A d r i a n a
geheel doorgrondde... en nu had hij opeens gezien, dat er diepten waren in de
menschelijke ziel, waarin een hoogmoedig hart had leer en buigen, en in zijn
haatdragendheid had leeren bidden voor hen, die het haatte... diepten, die hij niet
peilen kon, en een vage onrust steeg op in zijn binnenste, dat hij misschien altijd bij
de oppervlakte der dingen was blijven staan, dat hij uit gemakzucht maar over de
dingen was heengegleden... ook over zijn liefde voor R o s e en in zijn smart over
haar dood... en dat er meer was in den mensch en meer van den mensch geëischt
werd... dan hij had willen weten... ‘Wij zijn allen schuldig voor U...’
Het was te donker in de voorkamer om verder te lezen in v a n A l p h e n 's
stichtelijke mengelpoëzie, en juffrouw A d r i a n a in haar eenzaamheid bleef zitten
schemeren. Haar gedachten gingen zoo van het een op het ander. F r a n s had na zijn
zwerftochten genoeg gekregen van het soldatenleven, en hij had behoefte gevoeld
aan een rustig tehuis. Hij was op weg een degelijk huisvader te worden. En hij was
vol ijver als lid van het polderbestuur, en als beheerder van haar goederen. Hij zou
zeker nog eens lid van 't gemeentebestuur worden, had Ds. L e e u w e gezegd. Hij
ging ook geregeld naar de kerk. S a n t j e was een trouwe kerkgangster, en haar vader
was ouderling.
En toen in dat stille avonduur heeft nicht A d r i a n a voor hem gebeden, dat hij
voor zichzelf naar de kerk mocht
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gaan, en niet om S a n t j e en haar vader en de menschen, want wat gaf het of hij
altijd zat in de heerenbank, en later misschien diaken of zelfs ouderling werd gemaakt,
en zijn ziel leefde erbuiten?
En wat gaf het, of hij een geëerd burger werd, ja misschien eens burgemeester van
de Willemstad? Het waren alle dingen die zij eens zoo vurig voor hem begeerd had.
Maar wat baat het een mensch zoo hij de gansche wereld gewint, en lijdt schade aan
zijn ziel?
Want, ach! (en hieraan dacht zij eigenlijk, en zij bad voor hem om genade) ‘wàt
zou hij kunnen geven tot lossing van zijn ziel?
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De internationale rechtspraak en
het prijzenhof
Door Mr. T.M.C. Asser.
Het eenige besluit van groote beteekenis door de Tweede Vredesconferentie genomen,
- ik heb reeds vroeger daarop gewezen1) - is dat tot instelling van een internationaal
Hof, dat in zaken van prijs en buit, tot dusver uitsluitend aan de rechtspraak der
nationale rechters van den nemer onderworpen, in het hoogste ressort zal beslissen.
Deze instelling, - ofschoon tot het oorlogsrecht behoorende, - zal, indien zij tot
stand komt, van zooveel belang zijn dat de Tweede Vredesconferentie reeds door dit
besluit alleen zich verdienstelijk zou hebben gemaakt jegens de menschheid.
Zal het bedoelde besluit der Conferentie door de Regeeringen in den vorm van
een verdrag bekrachtigd en zoodoende in het algemeene volkenrecht opgenomen
worden?
De houding van Groot-Brittanje wettigt in dit opzicht eenigen twijfel.
Ofschoon de instelling van een hoog Prijzenhof namens de Engelsche Regeering
ter Conferentie is voorgesteld en krachtig verdedigd, is reeds in den vorigen zomer
gebleken hoe weinig dergelijke internationale instelling in den smaak

1) De Tijdspiegel, Januari 1908.
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valt niet alleen van de conservatieve partij in Engeland, maar zelfs van een groot
deel der liberalen, die oordeelen dat ‘the Queen of the Ocean’ aan hare waardigheid
verschuldigd is zich te verzetten tegen het onderwerpen der vonnissen van hare
scheepvaartrechters aan de kritiek van eene hoogere rechtsmacht, waartoe ook
vreemdelingen zouden behooren. Door velen werd ten betooge der noodzakelijkheid
van dit verzet hierop gewezen dat het volkenzeerecht in menig opzicht nog zoo
onbestemd is en, behoudens enkele conventioneel vastgestelde regelen, eenen vasten
grondslag mist. De pogingen in de Vredesconferentie aangewend om dien vasten
grondslag te leggen zijn mislukt en zoolang men er niet in geslaagd is dit doel te
bereiken, mag ook, - zoo redeneert de oppositie in Engeland, - tot de oprichting van
het internationale Hof niet worden medegewerkt. Het Hof toch zou, in de meeste
gevallen, naar willekeur hebben te beslissen en de Engelsche belangen zouden
daardoor zeer kunnen worden geschaad.
In verband met deze redeneering heeft nu de Engelsche Regeering eene
diplomatieke Conferentie bijeengeroepen, die 1 December e.k. te Londen zal worden
geopend. Daar zal beproefd worden tot stand te brengen wat der 2e Vredesconferentie
niet gelukt is, - het stellen van vaste regelen ten opzichte van onderscheidene
vraagstukken van zeerecht, die thans nog twistappels tusschen de belanghebbende
Mogendheden zijn.
De Engelsche Regeering schijnt te meenen dat de te groote talrijkheid der ter
Vredesconferentie vertegenwoordigde staten het erlangen der gewenschte
overeenstemming in den weg heeft gestaan. Vandaar haar voorstel om te Londen
alleen de zoogenaamde ‘groote’ Mogendheden (behalve Groot-Brittanje zelf,
Frankrijk, Duitschland, Italië, Oostenrijk-Hongarije, Rusland, de Vereenigde Staten
van Noord-Amerika en Japan) te doen vergaderen, waarbij dan Spanje, thans met
Engeland zoo innig verbonden, gevoegd zou worden. Aan het energiek optreden van
onzen Minister van Buitenlandsche Zaken Jhr. Mr. d e M a r e e s v a n
S w i n d e r e n , is het te danken dat ook Nederland,
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met het oog op zijne aanzienlijke handelsvloot, tot de Conferentie is uitgenoodigd,1)
Zou het juist gezien zijn dat de negatieve uitkomst der beraadslaging in de 2e
Vredesconferentie over alle eenigszins belangrijke punten van zeerecht aan de
talrijkheid dier vergadering, aan de medewerking van zoovele kleine staten te wijten
is? Als men de verslagen der Conferentie leest, zal men daarin die opvatting niet
bevestigd vinden. Het is veeleer de strijd van belangen tusschen de groote maritieme
mogendheden die het streven naar eenstemmigheid heeft verijdeld.
Zal die strijd zich te Londen minder doen gevoelen? Het komt mij niet
waarschijnlijk voor, al mag niet onopgemerkt blijven dat enkele onopgeloste
twistpunten van zeer ingrijpenden aard, b.v. dat omtrent de onschendbaarheid van
den particulieren eigendom ter zee, voorts dat omtrent de gewenschte strengere
bepalingen op het plaatsen van onderzeesche mijnen en dergelijke meer te Londen,
althans zoo men zich aan het door Engeland rondgezonden program houdt, niet ter
sprake zullen komen.
Indien de Londensche Conferentie tot de gewenschte uitkomst leidt, mag zeker
worden verwacht dat de Engelsche Regeering, aan haar eigen voorstel getrouw, de
overeenkomst omtrent de instelling van een internationaal Prijzenhof onderteekenen
zal. Met het oog hierop is het van veel belang onze aandacht te schenken aan hetgeen
ter tweede Vredesconferentie over deze merkwaardige hervorming verhandeld is.
Die tweede Vredes-Conferentie heeft vele pennen en vele gemoederen in beweging
gebracht, ook het gemoed en de pen van mijn geachten ambtgenoot den Generaal
Jhr.

1) Men konde zich daarbij op een antecedent beroepen. Aan de van Maart tot Juni 1885 te Parijs
gehouden diplomatieke Conferentie tot voorbereiding van het verdrag omtrent de vrije vaart
door het Suez-kanaal is behalve door de Europeesche groote Mogendheden ook door Spanje
en Nederland deel genomen. Ik had de eer daarbij ons land te vertegenwoordigen, welke
vertegenwoordiging ik tot mijn groot leedwezen door bijzondere omstandigheden voor de
Londensche Conferentie niet op mij heb kunnen nemen.
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d e n B e e r P o o r t u g a e l . Deze Nederlandsche afgevaardigde heeft, zoo als ik
reeds in mijn Tijdspiegel-artikel heb opgemerkt, aan de behandeling der onderwerpen
van oorlogsen neutraliteitsrecht in de commissiën en coinité's waartoe hij behoorde,
ijverig deelgenomen: steeds stond hij daarbij aan de zijde van hen, die de meest
humane, de meest vrijgevige denkbeelden voorstonden. De Generaal is, - en vooral
bij een krijgsman verdient dit den hoogsten lof, - een warm voorstander van den
vrede.
Aan deze pacifistische neiging is het waarschijnlijk toe te schrijven dat zijne
artikelen in Onze Eeuw (Maart en April van dit jaar) bijna niets bevatten van de ter
conferentie behandelde vraagstukken van oorlogsrecht, - maar voor het grootste
gedeelte gewijd zijn aan de internationale rechtspraak.
Dit is in zekeren zin te betreuren, omdat de Generaal aan de behandeling van dit
onderwerp in de comité's der 1e commissie niet heeft kunnen deelnemen, wijl hij
daarvan geen lid was. (De comité's zijn door de commissiën uit haar midden
benoemd). Hij heeft te dien aanzien dus alleen kunnen putten uit de proefdrukken
der beknopte processen-verbaal. Wat hij verder in de vergaderingen der 1e commissie
(die door bijna alle leden der conferentie werden bijgewoond) heeft vernomen was
allerminst geschikt om een juist denkbeeld te geven van de beteekenis der voorstellen
en besluiten. En daarbij, - waarom het te verbloemen? - de toon door hem in zijne
artikelen aangeslagen, al werd hij ook daarbij gedreven door liefde voor den vrede,
ademt niet altijd eene zeer vredelievende gezindheid!
De Generaal wil het doen voorkomen alsof met betrekking tot de verplichte
arbitrage de Nederlandsche Regeering en hare delegatie (waartoe hij trouwens ook
zelf behoorde) de vredelievende voorstellen van enkele staten niet voldoende zouden
hebben gesteund. Meer in het bijzonder zijn zijne aanvallen tegen mij gericht.
Niet zonder verbazing las ik o.a. (Onze Eeuw, 1908, 1e Deel, bl. 429) waar sprake
is van de discussie over een voorstel van den Oostenrijkschen Ambassadeur d e
Merey:
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‘Daarop verklaarde de heer d e B e a u f o r t dat de Nederlandsche Delegatie (Mr.
T.M.C. A s s e r ) ook van gevoelen was,’ enz...
De aandachtige lezer zal begrepen hebben dat die zonderlinge inlassching van
mijnen naam niet door den heer d e B e a u f o r t is geschied, maar aan de pen van
den Generaal is ontvloeid.
Ik zoude geneigd zijn hierop te antwoorden met den versregel:
‘Ni cet excès d'honneur, ni cette indignité’, indien niet het woord ‘indignité’ te sterk
ware voor het - geheel ongegronde - verwijt dat de arbitrage-voorstellen niet
voldoende zouden zijn gesteund.
Liever wil ik met een enkel woord aantoonen hoe volkomen ongerechtvaardigd
de verwijten van den Generaal zijn, zoowel ten aanzien der Nederlandsche Regeering
als ten aanzien harer Delegatie.
Daartoe zij het vergund even te herinneren wat ter Conferentie onder de ‘verplichte
arbitrage’ verstaan werd.
Zooals men weet bevatten de in de laatste jaren tusschen verschillende staten
gesloten arbitrage-verdragen bijna alle het voorbehoud dat de verplichting om
eventueele geschillen, die niet langs diplomatieken weg kunnen worden beëindigd,
door scheidsrechters te doen beslissen, geene betrekking heeft op geschillen die de
nationale eer of de levensbelangen van den staat raken. Daar iedere staat voor zich
zelven te beslissen heeft of zoodanig geval aanwezig is, verliest door dat voorbehoud
het arbitrageverdrag veel van zijn beteekenis.
Nu is al lang het streven der pacifisten, zij het ook slechts voor een zeker aantal
bepaald aangeduide onderwerpen, arbitrage-verdragen zonder het bedoelde
voorbehoud te doen sluiten.
Nederland is veel verder gegaan, want reeds den 12den Februari 1904 heeft onze
Regeering met die van Denemarken een algemeen arbitrage-verdrag zonder het
vermelde voorbehoud gesloten. Daardoor is dus tusschen die twee staten een beroep
op de wapenen onvoorwaardelijk uitgesloten.
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Krachtens eene bijzondere bepaling van het verdrag zijn alle andere staten gerechtigd
tot de overeenkomst toe te treden.
Duidelijker bewijs van de voor de arbitrage gunstige gezindheid is niet te leveren.
Vergeleken met dit Nederlandsch-Deensch tractaat zijn alle overeenkomsten, waarbij
voor enkele min of meer belangrijke onderwerpen, die echter wel nimmer tot een
oorlog aanleiding zouden geven, arbitrage bedongen wordt, met het oog op de
handhaving van den vrede inderdaad van weinig beteekenis.
Desniettemin heeft Nederland zeer terecht begrepen omtrent alle zoodanige ter
Conferentie gedane voorstellen een gunstig votum te moeten uitbrengen.
Toen dan ook achtereenvolgens al de verschillende onderwerpen, waarvoor
verplichte arbitrage, zonder voorbehoud, in stemming kwamen, was Nederland een
der zeer weinige Staten, die ten aanzien van al die onderwepen (22 in getal) voor de
verplichte arbitrage gestemd hebben.1)
De Commissie, waarin alle staten vertegenwoordigd waren, bekrachtigde bij
meerderheid van stemmen de beslissing van het Comité. Nederland behoorde alweder
tot de voorstemmers.
De staten die òf tegen stemden òf zich onthielden waren 14 in getal en wel
Duitschland, Oostenrijk-Hongarije, Italië, Japan en naast deze groote Mogendheden
o.a. België, Zwitserland enz. Slechts ongeveer twee derden der staten hebben het
voorstel van een mondiaal arbitrageverdrag voor een beperkt getal onderwerpen (8
van de voorgestelde 22) goedgekeurd.
Onder deze omstandigheden werd naar een middel gezocht om, niettegenstaande
het gemis van eenstemmigheid, toch de zaak der verplichte arbitrage door de
Conferentie een stap verder te doen brengen. Twee voorstellen werden met dit doel
aangeboden: het eene door Engeland, het andere door Oostenrijk-Hongarije.
Het eerste (dat van Engeland) kwam hierop neder dat

1) Behalve Nederland hebben nog slechts 4 Staten (namelijk Portugal, - de voorsteller - en
voorts Noorwegen, Frankrijk en Servië) over alle onderwerpen een gunstig votum uitgebracht.
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aan het verdrag omtrent de vreedzame oplossing van internationale geschillen zou
worden gehecht een Protokol, vermeldende een zeker aantal onderwerpen,
waaromtrent de staten, die dit wenschelijk zouden achten, zich zouden kunnen
verbinden, eventueele geschillen door scheidsrechterlijke beslissing te doen
beëindigen. Daartoe zou slechts vereischt worden eene verklaring, te plaatsen in een
vakje naast de vermelding van het onderwerp, waarvoor men het arbitrage-beding
wenschte aan te gaan.
De Generaal acht de in dat Protokol vermelde onderwerpen niet zoo onbeduidend
als men wel eens had gezegd en tracht zijn beweren te staven door de opmerking dat
daaronder ook voorkomt: ‘de uitlegging van tractaten en conventiën’. Om te doen
uitkomen wat dit zeggen wil, vervolgt de Generaal aldus: ‘Bij die tractaten gaat het
meestal om belangen (sic). Het kunnen b.v. zijn quaesties over de uitlegging of
toepassing van ons tractaat met Duitsche Rijnoeverstaten over de zalmvisscherij of
over het Rijntractaat zelf - alles wat de scheepvaart betreft, zelfs omtrent de door
Pruisen gewenschte tolheffing op den Rijn. Voorwaar geene onschuldige zaak!’
Het doet mij leed dat ik den Generaal zijn illusie omtrent het Engelsche voorstel
moet ontnemen.
Vooreerst toch heeft hij de vermelding van het door hem bedoelde onderwerp niet
nauwkeurig (misschien wat haastig) gelezen. Hij ziet toch geheel over het hoofd dat
het onderwerp aldus is aangeduid: ‘Contestations pécuniaires, lorsqu' il s' agit de
l'interprétation et de l'application de conventions de toute espèce entre les Parties en
litige.’ (De woorden: ‘contestations pécuniaires’ zijn blijkbaar aan zijne aandacht
ontsnapt.)
De bepaling zou dus alleen betreffen de geldvorderingen van den eenen staat tegen
den anderen, waarbij uitlegging van tractaten te pas komt. En nu zullen uit de door
den Generaal genoemde tractaten wel zelden of nooit geschillen over geldvorderingen
tusschen de staten ontstaan, of het zou, wat b.v. de door den Generaal waarschijnlijk
bedoelde herziene Rijnvaart-akte van 1868 betreft,
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moeten zijn de vordering tot betaling van een aandeel in de bureelkosten van den
Secretaris der te Mannheim zetelende Centrale Commissie voor de Rijnvaart (eenige
honderd Mark bedragende). Zou bij wanbetaling van zijn aandeel hierin door een
Rijnoeverstaat de arbitrage-clausule hier werkelijk van belang zijn, ter voorkoming
van eenen oorlog?!
Maar in de tweede plaats, - en dit is het voornaamste, - al had de Generaal de
bepaling goed gelezen en juist weêrgegeven, hij vergeet, waar hij het belangrijke
van dit onderwerp voor arbitrage wil doen uitkomen, dat Engeland geenszins voor
dit en de andere in het Protokol opgenomen onderwerpen verplichte arbitrage heeft
voorgesteld, maar alleen voor de staten die het zouden wenschen, de gelegenheid
heeft willen openen, door onderteekening van een of meer vakjes het arbitrage-beding
te aanvaarden.
Ieder zou, ook na aanneming van het Engelsche voorstel, geheel vrij blijven en
dit is zoo waar, dat Engeland zelf, de voorsteller van het Protokol in het Comité,
heeft gestemd tegen de toepassing der verplichte arbitrage op het door den Generaal
(ten gevolge van onnauwkeurige lezing) verheerlijkte onderwerp der ‘tractaten en
conventiën.’
Alle andere in het Engelsche Protokol voorkomende onderwerpen (kostelooze
bijstand aan onvermogende zieken, arbeidsbescherming, voorkoming van aanvaringen,
maten en gewichten, scheepsmeting, veepest, phylloxera enz., alsmede de vaststelling
van het juiste schadecijfer waar de verplichting tot schadevergoeding erkend is)
waren met het oog op de handhaving van den vrede van nog minder beteekenis.
Intusschen, wat hiervan zij, de Nederlandsche delegatie heeft ook aan het Engelsche
voorstel hare stem gegeven.
De Generaal verzuimt niet alleen te vermelden dat de Nederlandsche delegatie
voor het Engelsche voorstel heeft gestemd, maar hij verhaalt zelfs met eenigen ophef
(Onze Eeuw, t.a.p. bl. 435) dat Nederland tot de tegenstemmers behoorde en haalt
daarbij aan het proces-verbaal (in drukproef) van een op 29 Augustus gehouden
Comité-zitting. In die zitting heb ik intusschen uitdrukkelijk verklaard nog geen
instructiën omtrent het Engelsche voorstel te
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hebben ontvangen en ik heb mij dus (evenals Rusland) van stemming over het voorstel
in zijn geheel onthouden. Vooraf echter had ik bij eene eveneens geheel voorloopige
stemming over een der artikelen (Art. 16d) mij daartegen verklaard, niet omdat ik
bezwaar had tegen het Engelsche voorstel op zich zelf, maar omdat het mij niet
raadzaam voorkwam, gelijk bij het vermelde artikel geschiedde, het Engelsche
Protokol vast te knoopen aan het algemeene verdrag omtrent de vreedzame oplossing
van internationale geschillen. Dit intusschen was een geheel persoonlijk gevoelen
en bij de stemming over het Engelsche Protokol in zijn geheel staat dan ook in het
Proces-Verbaal dierzelfde zitting aangeteekend:
‘Se sont abstenus Pays-Bas et Russie.’
‘M. A s s e r fait remarquer qu'il n'avait pas d'instructions de son gouvernement.’
Duitschland, Zwitserland, Oostenrijk-Hongarije en Italië stemden tegen.
Na deze voorloopige behandeling, heb ik in de Comitévergadering van 4 September
(bij de tweede lezing) voor het voorstel in zijn geheel (en dus ook voor het bewuste
Art. 16d) gestemd, terwijl Rusland nu ook voor stemde en Zwitserland dat vroeger
tegen had gestemd zich buiten stemming hield. In de vergadering der Commissie, op
7 October, heeft Nederland voor alle onderdeelen van het Engelsche voorstel
gestemd1).
Een door het Comité in eerste lezing aangenomen, van mij uitgegaan voorstel van
een sub-comité (waartoe ik met de Heeren F u s i n a t o en d e M e r e y was benoemd)
omtrent de juridische beteekenis der arbitrale vonnissen was later vervangen door
een eenigszins ander stelsel, waarmede ik mij niet konde vereenigen. Met den
Servischen Gezant M i l o v a n o v i t c h , thans Minister van Buitenlandsche Zaken,
had ik daarover eenen vrij levendigen strijd gevoerd totdat eindelijk, om dezen
twistappel uit den weg te ruimen, tusschen ons beiden is overeengekomen dat

1) Zie Proces-Verbaal der vergadering van Comité A op 4 September en van de voltallige
Commissie, op 7 October.
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ieder van ons zijn voorstel zou terugnemen en de quaestie door het schrappen van
het geheele Art. 16f voorloopig onopgelost zou blijven. Toen dit in de vergadering
der Commissie van 7 October was medegedeeld, verklaarde de Rumeensche Gezant,
de Heer B e l d i m a n , dat hij mijn stelsel het juiste achtte en dus mijn voorstel
overnam. Getrouw aan de afspraak heb ik toen echter de vergadering verzocht het
door den Heer B e l d i m a n overgenomen voorstel te verwerpen, hetgeen ook geschied
is.
Van Nederlandsche zijde is dus niets verzuimd om in zake de verplichte arbitrage
overeenstemming te bevorderen.
Het is niet onnoodig dit alles even te herinneren, want in de artikelen van den
Generaal vindt men daarvan niets.
Maar wat is dan eigenlijk zijn grief tegen de Nederlandsche delegatie? Het is deze,
dat zij ook gestemd heeft voor een na het Engelsche voorstel in stemming gekomen
voorstel van Oostenrijk, en dat wel op de gronden, door onzen eersten gedelegeerde,
Mr. d e B e a u f o r t , daarvoor aangevoerd.
Wat was het geval?
Nadat weken en maanden lang gedebatteerd was en alle pogingen, vooral van
Fransche zijde aangewend om tot eenstemmigheid te geraken, waren mislukt; nadat
zelfs het Engelsche voorstel, van hoe weinig beteekenis ook, de goedkeuring van
vier der acht zoogenaamde ‘groote Mogendheden’ (Duitschland, Oostenrijk-Hongarije,
Italië, Japan) en van een aantal kleinere staten niet had kunnen verwerven, was in
de Conferentie eene spanning ontstaan, die het van belang was op de eene of andere
wijze te doen eindigen. De wensch van enkelen (en het blijkt nu dat de Generaal tot
dezen behoorde) om een door de meerderheid goedgekeurd voorstel tot een besluit
der Conferentie te verheffen of althans ter Conferentie1) aan een door eene sterke
minderheid niet goedgekeurd voorstel den vorm eener overeen-

1) Na afloop der Conferentie of buiten haar om waren natuurlijk alle staten vrij, onderling
zoodanige overeenkomsten te sluiten als hun goed dacht (men denke b.v. aan het
Nederlandsch-Deensche arbitrage-tractaat, enz. enz.)
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komst te geven, zou noodwendig eene verdeeldheid hebben in het leven geroepen
en eene verbittering der minderheid hebben doen ontstaan, die zeker allerminst
geschikt zouden zijn geweest om de Vredes-Conferentie aan haar doel te doen
beantwoorden.
En dat alles ter zake van een geschil over een zoo weinig beduidend voorstel als
het Engelsche! Ieder, die den toestand met kalmte beoordeelde, zag dit in.
Het voorstel nu van den Oostenrijkschen Ambassadeur d e M e r e y beoogde de
zaak van de verplichte arbitrage aan de orde te doen blijven. De Mogendheden werden
daarbij uitgenoodigd elke voor zich te onderzoeken voor welke onderwerpen het
stelsel aannemelijk werd geacht en binnen een bepaalden tijd (b.v. van een jaar) de
resultaten van het onderzoek aan elkander mede te deelen.
Daardoor zou wel eenige tijd verloren gaan, maar voor de zaak zelve bestond er
meer kans van winst, dan gevaar van verlies. Want wie nu reeds bereid was voor een
of meer der onderwerpen van het Engelsche lijstje de verplichte arbitrage te
aanvaarden, zou daartoe wel bereid blijven.
Het Oostenrijksche voorstel werd intusschen bij meerderheid van stemmen
verworpen.
Hadden alle voorstanders der verplichte arbitrage, zij het ook slechts voor enkele
bepaald aangeduide onderwerpen, het voorbeeld van Nederland gevolgd en ware
zoodoende het Oostenrijksche voorstel tot een besluit der Conferentie verheven, men
had althans de kans gehad binnen niet al te langen tijd eenig resultaat te verkrijgen.
Nu echter heeft men niets anders verkregen dan de bijna unanieme aanneming van
het voorstel van den Italiaanschen Ambassadeur Graaf To r n i e l l i , waarbij in
welsprekende bewoordingen het nut der verplichte arbitrage wordt erkend. De
Generaal, ofschoon begrijpende dat dit besluit geene praktische gevolgen kon hebben,
acht het toch uit een ethisch oogpunt van groot belang. Hoe hij dit zeggen kan, nu
ook de staten die hij als tegenstanders der verplichte arbitrage beschouwt, hunne
stem aan deze platonische verklaring geschonken hebben, is mij een raadsel!
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Het was alweder eene begrafenis, zij het dan ook onder - ik erken het - zeer fraaie
zuidelijke bloemen.
Hoeveel leed het mij ook heeft gedaan de beschouwingen van mijnen geachten
ambtgenoot te moeten bestrijden, ik heb het mijnen plicht geacht tegenover den
Generaal de juistheid der door de Nederlandsche delegatie, in overeenstemming met
hare instructie, aangenomen houding te doen uitkomen. Gaarne voeg ik hierbij, dat
ik mij, wat de verplichte arbitrage betreft, met die instructie zeer goed heb kunnen
vereenigen. Ik heb daarin niets gezien wat met onze sympathie voor die gewenschte
instelling in strijd kan worden geacht. Wat mij persoonlijk betreft is de sympathie
voor de opdracht der beslissing van internationale geschillen aan scheidslieden reeds
vóór meer dan het derde eener eeuw gebleken, toen ik in 1874 in de te Genève
gehouden zitting van het Instituut van Internationaal Recht heb medegewerkt tot de
samenstelling van een ontwerp-compromis voor die rechtspraak, en ook later bij vele
gelegenheden. Ook als lid van het zoogenaamde Hof van Arbitrage kan het mij niet
onverschillig zijn dat overeenkomsten gesloten worden, waarbij de staten zich
verbinden eventueele geschillen aan de beslissing van dit Hof te onderwerpen.
Dit zij nog slechts hieraan toegevoegd dat, naar mijn oordeel, de praktijk der
arbitrage veel meer dan door eene voor enkele ‘onschuldige’ onderwerpen aangegane
verplichting, zou worden bevorderd door de oprichting van eene werkelijk permanente
Rechtbank, steeds voor alle staten toegankelijk, bij welke internationale geschillen
zonder veel omslag en tijdverlies en zonder groote kosten tot eene beslissing zouden
komen. Waarom een namens de Nederlandsche Regeering aangekondigd voorstel,
waardoor dit denkbeeld in bescheiden vorm had kunnen worden verwezenlijkt, niet
is ingediend, ook niet nadat aan het veel grootschere Amerikaansche voorstel eene
alweder zeer eervolle begrafenis was te beurt gevallen, - daarover past het mij niet
hier iets naders mede te deelen.
Moge eene derde Vredesconferentie ons zulk eene instelling brengen!
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Reeds ter tweede Conferentie is intusschen ten aanzien van eene bepaalde soort van
geschillen voor de instelling eener permanente Rechtbank overeenstemming
verkregen. Het is in de eerste plaats uit dit oogpunt dat ik het besluit omtrent de
oprichting van een internationaal Prijzenhof van harte toejuich. De Fransche
gedelegeerde Prof. L o u i s R e n a u l t heeft voorts in zijn uitmuntend rapport, dat
ter toelichting van het aan de Conferentie aangeboden ontwerp-verdrag strekte, met
juistheid aangetoond dat, al moge het Hof slechts ingeval een zee-oorlog gevoerd
wordt in werking komen, de instelling toch ook uit een pacifistisch oogpunt van
gewicht zal zijn, omdat dikwijls de strijd over de rechtmatigheid van de beslissing
der zuiver nationale prijsrechters tusschen een belligerent en een onzijdigen staat tot
groote verbittering aanleiding geeft, hetgeen niet te verwachten is waar in het hoogste
beroep een internationale en dus geheel onpartijdige rechter heeft uitspraak gedaan.
Maar wat bij de beschouwing van het besluit der Conferentie omtrent de oprichting
van een Prijzenhof ons het meest moet verheugen, is dat daardoor een nieuw en
schitterend bewijs werd geleverd van de zucht om ook tusschen de natiën in waarheid
het recht te handhaven. Tot dusver meent men, wat de neming van particulieren
eigendom in den zee-oorlog betreft, te kunnen volstaan met den eisch van
bekrachtiging dier neming, na onderzoek, door den nationalen rechter van den nemer.
Dat zoodoende niet altijd in waarheid recht geschiedt, is door vele schrijvers en bij
vele gelegenheden met klem betoogd. Het Instituut voor Internationaal Recht heeft,
na een twaalfjarig onderzoek (van 1875 tot 1887) door eene uit haar midden benoemde
commissie, in 1887 eene regeling voor de berechting van zee-prijzen vastgesteld,
die voornamelijk aan het initiatief en den onvermoeiden arbeid van den thans
overleden Heidelbergschen Hoogleeraar B u l m e r i n c q te danken is.
Volgens dat ontwerp zou voor dit onderwerp de nationale rechtspraak in eersten
aanleg behouden blijven, maar

Onze Eeuw. Jaargang 8

378
bij het begin van elken zee-oorlog door elken der oorlogvoerende staten een
internationaal Hof van Appèl worden ingesteld. Dit Hof zou uit vijf leden bestaan,
van welke twee door den oorlogvoerenden staat en de drie overige door drie neutrale
staten, daartoe door den oorlogvoerenden staat aangezocht, zouden worden benoemd.
Veel radicaler zal de hervorming zijn die door het internationale Prijzenhof, volgens
het door de tweede Vredesconferentie aangegeven ontwerp, zal worden verkregen.
Een enkel woord omtrent de wordingsgeschiedenis van dit ontwerp is niet zonder
nut, vooral ook omdat het rapport van den heer R e n a u l t daarover zwijgt.
Laat mij beginnen met de opmerking, - eere wien eere toekomt - dat het vooral
vier mannen zijn, die zich hierbij hoogst verdienstelijk hebben gemaakt: de reeds
genoemde rapporteur L o u i s R e n a u l t , de Engelsche Gezantschapsraad E y r e
C r o w e , de Noord-Amerikaansche rechtsgeleerde J a m e s B r o w n S c o t t en last not least - de Duitsche gedelegeerde Dr. K r i e g e .
Deze laatste wordt door den generaal d e n B e e r P o o r t u g a e l (t.a.p. blz. 404)
voorgesteld als het ‘type van een Pruisischen bureaucraat en autocraat, hoogst
bekwaam en zeer gedecideerd’ en voorts o.a. als een ‘doordrijver, een man gewoon
geraakt dat zijn haan koning kraait, die anderen steeds naar zijn wil zet en laat doen
wat hij verlangt.’ De Generaal deelt verder mede dat ik den Heer K r i e g e veel sprak
en dien heer dus beter zal kennen dan hij.
Dit laatste is volkomen waar en ik kan op grond van onze veeljarige
vriendschappelijke samenwerking verklaren dat het beeld door den Generaal geschetst
ten eenenmale onjuist is. In Dr. K r i e g e , mijn trouwen medearbeider in de Haagsche
Conferentiën voor het internationaal privaatrecht, heb ik steeds gewaardeerd niet
alleen zijn buitengewone veel-omvattende kunde op het gebied zoowel van het
privaat- als van het publiekrecht, maar bovendien ook, hoe hij, schoon prijs stellende
op de handhaving der beginselen die hij de ware acht, toch doordrongen is van de
nood-
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zakelijkheid van wederzijdsche concessiën waar men wenscht regelen te stellen voor
de oplossing van voor het verkeer nadeelige rechtsconflicten of wel overeenstemming
tusschen de staten wenscht te verkrijgen omtrent eene internationale wetgeving.
De Hoogleeraar L o u i s R e n a u l t , sinds 1893 een der ijverigste leden van onze
Haagsche Conferentiën, een man, die evenals Dr. K r i e g e afkeerig van alle uiterlijk
vertoon en van schoonklinkende redevoeringen, in stilte arbeidt, ontwerpen samenstelt,
die naar zijne meening den grondslag van overeenstemming tusschen tegenstanders
kunnen vormen, en daarna, als die overeenstemming verkregen is, in rapporten, even
keurig van vorm als degelijk van inhoud, de genomen besluiten toelicht, heeft ook
ter tweede Vredesconferentie zich door zijne onvermoeide toewijding weder bijzonder
verdienstelijk gemaakt.
Dat Duitschland en Frankrijk van den aanvang af de pogingen om tot eene
codificatie van het internationale privaatrecht te geraken krachtig hebben gesteund,
heeft men vooral aan deze beide mannen te danken en zeker zou op volkenrechtelijk
gebied door beide Vredesconferentiën minder zijn tot stand gebracht indien R e n a u l t
daartoe zijne medewerking niet had verleend.
Beider in den goeden zin des woords conciliante geest is vooral uitgekomen bij
de voorbereiding van het verdrag omtrent het Prijzenhof.
Reeds in Februari 1907, dus eenige maanden vóór de opening der Conferentie (het
behoeft thans zeker geen geheim meer te zijn) heeft Dr. K r i e g e in den Haag het
plan ontwikkeld van de door Duitschland voor te stellen internationale rechtspraak
in prijs-zaken. In de eerste algemeene vergadering der Conferentie, na de opening,
is door Baron M a r s c h a l l v o n B i e b e r s t e i n het met dat plan in hoofdzaak
overeenstemmende Duitsche voorstel aangekondigd en daarna door S i r E d w a r d
F r y het Engelsche voorstel tot oprichting van een internationaal Prijzenhof.
Tusschen beide voorstellen bestond, - al werd daarmede hetzelfde beoogd - toch
groot verschil.
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Duitschland wenschte bij den aanvang van eenen zeeoorlog, door samenwerking der
oorlogvoerende partijen, een prijzenrechtbank voor den duur van dien oorlog te doen
benoemen, die uit vijf leden zou bestaan, namelijk twee admiraals, van welke iedere
partij er eenen zou benoemen, en drie leden van het zoogenaamde permanente Hof
van Arbitrage. Elk dezer drie laatstbedoelde leden zou benoemd worden door eenen
neutralen staat; daartoe zou elke der oorlogvoerende partijen een zoodanigen staat
uitnoodigen, terwijl die twee staten te zamen aan een derden neutralen staat de
benoeming van het vijfde lid der Rechtbank zouden opdragen.
In alle zaken waarbij het geldt de neming van een aan particulieren toebehoorend
schip of lading zou hooger beroep van de beslissing des nationalen rechters op de
internationale rechtbank toegelaten zijn; het zou zoowel door den oorlogvoerenden
staat (den nemer) als door de belanghebbenden bij het genomen schip of goed kunnen
worden ingesteld.
Voorts bevatte het ontwerp eene regeling van den procesvorm.
Volgens het Engelsche ontwerp zoude een Permanent Hof van Appèl worden
opgericht ter berechting van geschillen over het nemen van een schip of van lading
toebehoorende aan neutralen. De staat, waartoe de eigenaar van schip of lading
behoort, zou van de door den nationalen rechter in het hoogste ressort gewezen
uitspraak bij het internationale Hof in beroep kunnen komen.
Elke der contracteerende Mogendheden waarvan de handelsvloot ten tijde der
onderteekening van het verdrag eene gezamenlijke capaciteit van ten minste 800000
ton vertegenwoordigde, zoude één lid van het permanente Hof en tevens een
plaatsvervangend lid benoemen.
Wat het door het Hof van Appèl toe te passen recht betreft bevatte het Engelsche
ontwerp deze bepaling, dat daarbij in de eerste plaats zouden in aanmerking komen
de tusschen de gedingvoerende partijen gesloten tractaten; bij gebreke van zoodanige
tractaten zou het Hof, indien
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omtrent de te beslissen rechtsvraag tusschen alle beschaafde volken overeenstemming
bestond, volgens de algemeene opvatting recht spreken; - indien ook van zoodanige
overeenstemming niet bleek, zou het Hof de beginselen van het internationale recht
toepassen.
Ook in dit ontwerp was voorts de procesvorm geregeld.
Zoo was dan de Conferentie voor twee in menig opzicht van elkander verschillende
ontwerpen geplaatst. Het permanente of tijdelijke karakter van de internationale
rechtbank, - de wijze van samenstelling, - de rechtspraak alleen tusschen
oorlogvoerenden en neutralen, of ook tusschen oorlogvoerenden onderling; - het
recht om in beroep te komen uitsluitend aan de staten of ook aan de particuliere
belanghebbenden toegekend, - over al die punten bestond verschil tusschen de twee
ontwerpen, terwijl de aanwijzing van het toe te passen recht, in het Engelsche ontwerp
opgenomen, in het Duitsche ontbrak.
Men begreep dat alleen indien van beide zijden ernstig naar overeenstemming
gestreefd werd, het mogelijk zou zijn het doel te bereiken. Frankrijk en de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika sloten zich aan bij de twee staten die het initiatief hadden
genomen en nu vingen onderhandelingen aan, waarbij Duitschland door Dr. K r i e g e ,
Frankrijk door den Heer L o u i s R e n a u l t , Engeland door den Heer C r o w e en
Noord-Amerika door den Heer S c o t t vertegenwoordigd werd. Zoowel door
Duitschland als door Engeland zijn belangrijke concessiën gedaan en wanneer men
het daaruit voortgevloeide gemeenschappelijke ontwerp aandachtig leest, dan zal
men moeten erkennen dat aan beide zijden en het meest wellicht nog door Dr.
K r i e g e ‘den Pruisischen bureaucraat, gewoon geraakt dat zijn haan Koning kraait,’
den man ‘die anderen steeds naar zijn wil zet en laat doen wat hij verlangt’, van een
zeer concilianten geest is blijk gegeven. Men zal de Regeeringen van Duitschland
en van Engeland hulde moeten brengen voor haar streven om ter bereiking van een
werkelijk schoon en verheven doel, niet in alle opzichten stokstijf vast te houden aan
het eenmaal verdedigde stelsel. De vier onder-
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handelaren hebben zich diplomaten betoond, in den besten zin van het woord.
Toen dan ook het ontwerp der vier Mogendheden aan de Conferentie werd
aangeboden was het zeker dat het - zij het ook eenigszins gewijzigd ten gevolge der
behandeling in het comité, - in het Slot-Protokol zou worden opgenomen.
Het Internationale Prijzenhof zal zijn een permanent lichaam, gevestigd te 's
Gravenhage, maar geheel anders samengesteld dan volgens het Engelsche voorstel.
Ten einde niet uitsluitend de Mogendheden met eene aanzienlijke handelsvloot in
het Hof te doen vertegenwoordigen, is een vernuftig uitgedacht stelsel aangenomen.
De leden van het Hof zullen worden benoemd door de Mogendheden die het
verdrag zullen hebben onderteekend en bekrachtigd en wel voor een tijdvak van zes
jaren, behoudens herbenoeming.
Ieder jaar zullen 15 leden aan de rechtspraak deelnemen: de leden benoemd door
de acht zoogenaamde groote Mogendheden zullen steeds tot dat 15-tal behooren. De
7 overige plaatsen zullen volgens eenen aan het verdrag gehechten rooster beurtelings
en gedurende den bij den rooster bepaalden tijd door andere leden van het Hof bezet
worden. Hetzelfde geldt voor de plaatsvervangende leden.
Volgens dien rooster zal Spanje gedurende 4 van de 6 jaren een lid en gedurende
2 jaren een plaatsvervangend lid in het Hof hebben: Nederland gedurende 3 jaren
een lid en gedurende 3 jaren een plaatsvervangend lid. Alle overige staten zullen
slechts gedurende 2 jaren of gedurende 1 jaar (van de 6) door een lid of een
plaatsvervangend lid vertegenwoordigd zijn.
Uit een oogpunt van billijkheid jegens de staten die niet onafgebroken door een
lid in het Hof vertegenwoordigd zullen zijn, heeft men voorts bepaald dat indien zulk
een staat in een zeeoorlog mocht betrokken worden, hij zal kunnen verlangen dat het
door hem benoemde lid in het Hof zitting neme ook wanneer dit volgens den rooster
niet het geval zoude zijn. Een der krachtens den rooster zitting hebbende leden, door
het lot aan te wijzen, zal dan voor
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het lid door den oorlogvoerenden staat benoemd, moeten plaats maken. Dit zal echter
in geen geval zijn het lid door den anderen oorlogvoerenden staat benoemd.
Als bijzondere waarborg ten behoeve der gedingvoerende partijen is in het
ontwerp-verdrag nog de bepaling opgenomen dat zoowel de oorlogvoerende staat
door wien de neming is geschied als de onzijdige staat die zelf of van welken een
onderdaan partij is in het geding, een marineofficier van hoogen rang zal kunnen
aanwijzen, om als bijzitter, met raadgevende stem, de behandeling der zaak door het
internationale Hof bij te wonen. Vormen meer dan één staat te zamen eene
gedingvoerende partij, dan zullen zij zich hebben te verstaan omtrent de aanwijzing,
desnoods door het lot, van eenen bijzitter in het Hof.
Ter voorkoming van ongewenschte vertraging bepaalt het ontwerp dat steeds na
behandeling der zaak voor den nationalen rechter in ten hoogste twee instantiën (ook
wanneer, zooals in Engeland, de landswet drie instantiën toekent) het beroep op het
internationale Hof zal openstaan1). Daar voorts, ook zelfs in twee instantiën, een
geding zeer kan worden gerekt, zal, volgens het ontwerp, in elk geval, zoodra twee
jaren na den dag der neming verloopen zijn, de zaak rechtsteeks bij het internationale
Hof kunnen worden aangebracht.
Men had ook de zeer belangrijke vraag te beantwoorden of alleen bij strijd tusschen
belligerenten en neutralen een beroep op het Hof zou zijn toegelaten, dan wel zonder
tusschen den eigendom van neutralen en dien van belligerenten te onderscheiden, in
alle geschillen ter zake van in den zee-oorlog gemaakte prijzen.
Door de auteuren over volkenrecht is de wenschelijkheid eener onpartijdige
rechtspraak meestal verdedigd met het oog op de rechten der onzijdigen. Ten aanzien
van de oorlogvoerenden zelven achten de meesten het voldoende dat een rechterlijk
vonnis, zij het ook van den rechter der

1) In Nederland neemt, volgens art. 89 der Wet op de Regterlijke Organisatie en het beleid der
Justitie, de Hooge Raad in eerste instantie (en behoudens revisie) kennis van geschillen in
zaken van prijzen en buit.
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oorlogvoerende partij door welke de neming is geschied, vereischt wordt; iets dat
bij den landoorlog niet het geval is. Ook volgens het Engelsche voorstel ter
Vredesconferentie zou alleen in het belang van neutrale staten of hunne onderdanen
de internationale rechtspraak kunnen worden ingeroepen.
Het Duitsche ontwerp huldigde een meer omvattend stelsel: de rechtsgeldigheid
der neming van een koopvaardijschip of zijne lading in den zee-oorlog zou (zonder
dat onderscheiden werd tusschen den eigendom van oorlogvoerenden en dien van
neutralen) aan de volgens het ontwerp in te stellen jurisdictie ter beoordeeling
onderworpen kunnen worden.
De Conferentie heeft zich in hoofdzaak met het Duitsche voorstel vereenigd.
Volgens haar ontwerp, toch, zal het beroep op het internationale Hof ontvankelijk
zijn, wanneer het betreft:
òf eigendom van een onzijdigen staat of van particulieren tot een onzijdigen staat
behoorende,
òf vijandelijk eigendom in een der drie volgende gevallen:
1o. neming van vijandelijk goed geladen in een onzijdig schip;
2o. neming van een vijandelijk schip, wanneer beweerd wordt dat het in de
territoriale wateren van een onzijdigen staat genomen is, en deze staat niet ter
zake dier neming langs diplomatieken weg zijne aanspraken heeft doen gelden;
o eene vordering, gegrond op de bewering dat de neming heeft plaats gehad in
3.
strijd met eene tractaatsbepaling tusschen de oorlogvoerende Mogendheden van
kracht of met een wettelijk voorschrift van den staat door welken de neming is
geschied.
Als eischers zullen bij het Hof kunnen optreden de onzijdige staten, ter verdediging
van hun eigen rechten of die hunner onderdanen, of wel deze onderdanen zelven,
indien niet de staat waartoe zij behooren hun verbiedt de tusschenkomst van het Hof
in te roepen of wel zelf ten behoeve dier onderdanen bij het Hof in beroep komt; -
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voorts de onderdanen van oorlogvoerende staten in de gevallen waarin ter zake der
neming van vijandelijk eigendom beroep op het Hof openstaat.
Het heeft een punt van ernstige overweging uitgemaakt of men niet het recht om
bij het internationale Hof in beroep te komen uitsluitend aan de staten moest
toekennen, ook waar het de verdediging der belangen hunner onderdanen zoude
gelden. Volgens het Engelsche ontwerp zou dit het geval geweest zijn, terwijl het
Duitsche ontwerp onderstelde dat tegenover elkander zouden staan: ‘la partie
belligérante’ en ‘la partie privée’.
Het door de Conferentie aangenomen ontwerp huldigt een tusschen-stelsel. Dat
men, onder zeker voorbehoud, ook aan de particuliere belanghebbenden, tot een
onzijdigen staat behoorende, het recht van beroep op het internationale Hof heeft
toegekend, is geschied eensdeels met het oog op mogelijke negligentie, waarvan de
ingezetenen niet het slachtoffer mogen worden, anderdeels ook om zooveel mogelijk
de ambtenaren der neutrale staten te ontlasten van vaak omslachtige en vervelende
zaken, die bovendien door de belanghebbenden zelve meestal veel beter behandeld
worden. Intusschen zou het staatsbelang hierin wijziging kunnen vorderen: vandaar
het voorbehoud, hierboven vermeld. Welke van het gebruik van dit voorbehoud door
den staat de gevolgen zullen zijn ten aanzien van den particulieren belanghebbende,
is eene zaak van intern recht.
Men heeft het noodig geacht te bepalen dat als eischers in beroep mede kunnen
optreden de rechtverkrijgenden dergenen aan wie, blijkens het vorenstaande, die
bevoegdheid is toegekend. Zeer dikwijls zijn, waar het schepen en hunne ladingen
geldt, de eigenaars niet de ware, althans niet de uitsluitende belanghebbenden. Men
heeft hierbij in de eerste plaats aan de verzekeraars gedacht. Wanneer dezen de door
den eigenaar van een genomen schip of lading geleden schade vergoed hebben, treden
zij in de rechten der eigenaars en het is niet meer dan billijk hun ook, waar zij zich
door uitspraken van den nationalen prijzenrechter bezwaard achten, beroep op het
Hof toe te kennen. Zij oefenen dit
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recht uit met inachtneming van het voor degenen, wier rechtverkrijgenden zij zijn,
vastgestelde bepalingen. Zoo zal hunne Regeering hen kunnen beletten de
tusschenkomst van het Hof in te roepen. De Regeering echter van den staat, waartoe
de door hen verzekerde eigenaar behoort, zal hun dit niet kunnen beletten. Blijkens
het rapport van den Heer R e n a u l t ter toelichting van Art. 5, le lid van het
Ontwerp-Verdrag, is deze bepaling aldus te verstaan en heeft men daarbij in het oog
gehouden dat anders, waar de rechtverkrijgenden tot eenen anderen staat dan de
eigenaar behooren, de staat waartoe deze laatste behoort, maar al te dikwijls geneigd
zou zijn het appèl den hem vreemden rechtverkrijgende te beletten.
Door mij is, intusschen, bij de behandeling in de Commissie, gewezen op eene
leemte die nog voorziening eischte. Er moest duidelijk bepaald worden dat steeds,
en dus ook waar de rechtverkrijgenden krachtens eene gezamenlijk aangegane
overeenkomst in de zaak betrokken zijn, ieder hunner zelfstandig het recht van beroep
zal kunnen uitoefenen. De polissen van zee-verzekering hebben tegenwoordig meestal
een zeer internationaal karakter. Maatschappijen van een aantal verschillende lauden
plegen daarop als verzekeraars voor te komen. Nu moet niet aan eene dier
Maatschappijen het recht van beroep ontzegd kunnen worden omdat de Regeering
van den staat, waartoe eene andere Maatschappij behoort, dit wenscht te beletten.
Mijne opmerking, door den Heer B e e r n a e r t ondersteund, heeft aanleiding gegeven
tot het opnemen in Art. 5, 1e lid, van deze zinsnede: ‘Ces ayants-droit peuvent exercer
individuellement le recours dans la mesure de leur intérêt’.
Dat het beroep zoowel de feitelijke beslissing als de uitspraak omtrent het recht
zal kunnen betreffen (zooals het laatste lid van Art. 3 van het Ontwerp-verdrag
uitdrukkelijk bepaalt) is door de Conferentie zonder tegenspraak aangenomen.
Beperking der taak van het internationale Hof tot die van eenen rechter in cassatie,
zoodat het onderzoek der feiten van het geding hem onttrokken
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wordt, schijnt dan ook niet wenschelijk. Vooreerst toch zou daardoor de éénheid van
het geding verbroken worden, - een bezwaar dat steeds tegen dergelijke splitsing kan
worden aangevoerd. Maar bovendien, - en dit moet hier vooral wegen, - het motief
dat de instelling van een internationaal Prijzenhof doet wenschen, is hoofdzakelijk
het gemis van vertrouwen in de volkomen onpartijdigheid der nationale rechtspraak.
En nu is er zeker geene reden om in dit opzicht onderscheid te maken tusschen de
beslissing omtrent de feiten van het geding en de toepassing van het recht.
In zekeren zin zou men zelfs kunnen beweren dat juist de opdracht der uitspraak
omtrent het recht in het hoogste ressort aan eenen internationalen rechter meer
bezwaar oplevert dan het geval is met eene soortgelijke opdracht ten aanzien der
feiten van het geding.
Immers, waar het de toepassing van het recht geldt, doet zich terstond de vraag
voor: welk recht als het tusschen partijen verbindende moet worden aangenomen.
Indien de staat door wien de neming is geschied bij eene nationale wet het
prijzenrecht geregeld heeft, is de rechter van dien staat verplicht zoodanige wet bij
zijne uitspraak in aanmerking te nemen. Zal echter die wet ook voor het internationale
Hof verbindend zijn?
Zoo neen, naar welk recht heeft dit Hof de zaak te beoordeelen?
In den regel zal zeker de rechter die in hooger beroep een geding beslist, dit moeten
doen op den grondslag van hetzelfde recht als voor den lageren rechter verbindend
was; de hoogere rechter toch heeft te onderzoeken of het aan zijn oordeel onderworpen
vonnis met juistheid gewezen is en hij moet dus, wat het recht betreft, bij zijn
onderzoek dat vonnis toetsen aan de voor den lageren rechter verbindende wet.
In algemeenen zin geldt dit ook daar, waar het vonnis van eenen nationalen rechter
in hooger beroep aan de kritiek van eenen internationalen rechter onderworpen wordt.
Ik heb zelf de gelegenheid gehad dit stelsel toe te
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passen gedurende de jaren waarin ik de eer had als lid van eene internationale
rechtbank (de Centrale Commissie van de Rijnvaart) mede te werken tot de
rechtspraak in hooger beroep in zaken die in eersten aanleg door eenen der nationale
Rijnvaartrechters waren beslist. Waar het b.v. de vordering tot schadevoering wegens
een aanvaring op den Rijn geldt, wordt zoowel in hooger beroep door de Centrale
Commissie als in eersten aanleg door den nationalen Rijnvaartrechter de wet toegepast,
die daar geldt waar de aanvaring heeft plaats gehad, dus in Nederland ons Wetboek
van Koophandel, in Duitschland het Algemeene Duitsche Handelswetboek (een en
ander voor zoover niet de algemeene politie-verordeningen voor den Rijn bij de
beslissing in aanmerking komen).
Voor het internationale Prijzenhof zou intusschen toepassing van dit stelsel niet
doeltreffend zijn: vooreerst, omdat de wetgeving der meeste landen geene positieve
bepalingen omtrent het prijzenrecht bevat: vervolgens, omdat, waar dit wel het geval
is, de wetgever vaak meer op het bijzondere belang van den staat, dan op de abstracte
eischen van het recht gelet heeft. Dit laatste is zelfs eene der redenen die ten gunste
der instelling van een internationaal Hof zijn aangevoerd. Men wil daardoor verkrijgen
dat niet alleen bij onjuiste toepassing van het recht, maar ook bij juiste toepassing
van eene naar het oordeel van den internationalen rechter onrechtmatige nationale
wet, de beslissing van den nationalen rechter vernietigd zal kunnen worden.
Het is merkwaardig dat de Engelsche Regeering zich bij het samenstellen van haar
ontwerp blijkbaar op dit standpunt heeft geplaatst. Volgens art. 6 toch van dit ontwerp
zou het internationale Prijzenhof bij zijne rechtspraak in de eerste plaats hebben toe
te passen de voor beide in het geding betrokken staten verbindende tractaatsbepalingen
en, bij gebreke daarvan, de door alle beschaafde natiën omtrent het geschilpunt
erkende rechtsregelen. Zoo ook deze niet bestaan zou het Hof recht spreken volgens
de beginselen van het internationale recht.
Het nationale recht van den staat, door wien de neming
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is geschied, zou dus als zoodanig nimmer worden toegepast.
De Conferentie heeft zich in hoofdzaak met dit stelsel vereenigd. In de toelichting
van het met dit punt betrekkelijk Art. 7 van het ontwerp-verdrag door den Rapporteur
R e n a u l t zou men haast tusschen de regels kunnen lezen dat, naar het persoonlijk
gevoelen van dien uitstekenden rechtsgeleerde, dit wel wat ver gaat: ‘La solution
dictée par les principes stricts du raisonnement juridique, zoo schrijft hij, ne parait
pas douteuse. Là où le droit positif ne s'est pas prononcé, chaque belligérant a la
faculté de faire ses règlements et on ne peut dire que ceux-ci sont contraires à nu
droit qui n'existe pas. Dès lors, comment le jugement d'un tribunal national des prises
pourrait-il être réformé, alors qu'il n'a fait qu'appliquer régulièrement la loi de son
pays, loi qui n'est contraire à aucun principe de droit international? La conclusion
serait donc qu'à défaut d'une règle internationale établie, la juridiction internationale
appliquera le droit du capteur.’
Nu zou men wel, zoo vervolgt het rapport, hiertegen kunnen aanvoeren dat op die
wijze geene vaste jurisprudentie zou worden verkregen, daar het Hof geroepen zou
kunnen worden, door de toepassing van verschillend recht, dezelfde vraag in
verschillende gevallen verschillend te beantwoorden. Dit zou dan echter, zoo merkt
de Rapporteur op, eene drangreden zijn om het tot stand komen der codificatie van
het volkenzeerecht te bespoedigen.
Na ernstige overweging, intusschen, heeft de Conferentie een besluit genomen,
waarvan de Rapporteur zegt dat het is ‘une solution, hardie sans doute, mais de nature
à améliorer sérieusement la pratique du droit international’. (Men mag aannemen
dat de Rapporteur zich ten slotte toch ook daarmede vereenigd heeft).
Art. 7 van het ontwerp-verdrag bepaalt dat, bij gebreke zoowel van voor partijen
verbindende tractaatsbepalingen als van algemeen erkende regelen van volkenrecht,
het Hof zal hebben te beslissen ‘d'après les principes généraux de la justice et de
l'équité.’
De duidelijk uitgesproken bedoeling der Conferentie is
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dat de vonnissen van het internationale Hof in werkelijkheid rechtsbron zullen zijn
in alle die gevallen waar noch uit overeenkomsten tusschen de staten noch uit
algemeen erkende regelen kan worden afgeleid wat als recht moet gelden.
Hetgeen in de Middeleeuwen voor het private1)zeerecht is geschied (men denke
aan de Rôles d'Oléron, het Consulaat van de Zee enz.) - stilzwijgende onderwerping
aan de in rechtsboeken verzamelde uitspraken van rechtbanken - zou dan nu ook
voor het volkenrecht het middel worden om vastheid en eenheid van recht te
verkrijgen. De taak zoodoende voor het Prijzenhof weggelegd zou zeker een hoogst
gewichtige zijn: met veel zorg zal men de leden moeten kiezen van een rechtscollege,
dat bestemd is een zoo grooten invloed op de ontwikkeling van het volkenrecht te
oefenen.
De bezwaren, in Engeland tegen het ontwerp der Conferentie aangevoerd, zijn
zeker niet geheel ongegrond. Maar men mag gerust daartegenover stellen dat, indien
de volledige codificatie van het volkenzeerecht aan de instelling van het Hof zou
moeten voorafgaan, het hoogst onzeker is of dit Hof ooit in werking zal treden. Het
geldt hier toch verschilpunten, waarbij de belangen der verschillende staten dikwijls
lijnrecht tegenover elkander staan. Hieromtrent door middel eener diplomatieke
Conferentie overeenstemming te verkrijgen is zeer moeielijk, zoo niet onmogelijk.
Wil men de zeer ‘kritieke’ onderwerpen van de regeling uitsluiten (de Engelsche
Regeering schijnt bij het ontwerpen van het program voor de aanstaande Londensche
Conferentie min of meer van deze gedachte te zijn uitgegaan) ja! dan zal het misschien
gelukken door wederzijdsche concessiën het doel te bereiken. Maar, zullen de
‘nationalisten’ op dit gebied zich daarmede tevreden stellen, zoodat zij hun tegenstand
tegen de instelling van een internationaal Hof met zoo uitgebreide macht als de
Conferentie heeft voorgesteld, laten varen?
Nov. 1908.

1) En ten deele zelfs ook voor het publieke zeerecht.
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De aanvulling van ons
korps beroepsofficieren1)
Door W.E. van Dam van Isselt.
Der Geist, der das Offizier-Korps beseelt, ist der Geist des Heeres.
v o n d e r G o l t z . Das Volk in Waffen.
Met de aanvulling van ons korps beroepsofficieren wil het nog steeds niet vlotten.
Ondanks de verhooging van de tractementen, benevens enkele andere gunstige
financiëele bepalingen van den laatsten tijd en ondanks de ietwat betere
bevorderings-vooruitzichten blijft er een te kort in den luitenantsrang. Bij de infanterie
is zulks chronisch, niettegenstaande bij de jongste uitbreiding van dit wapen van 9
tot 12 regimenten het organieke getal beroepsluitenants nog verminderd is. Bij de
artillerie bestaat thans op een organieke sterkte van 316 beroepsluitenants een tekort
van 82 of 26%.
Nu zou dit incompleet zoo erg niet zijn, ja zelfs zijn goede zijde hebben, indien
men over een zeer groot aantal verlofsluitenants2) beschikte, om bij mobilisatie alle
open

1) Sedert dit artikel geschreven werd, betrekkelijk lang geleden, zijn sommige omstandigheden
gewijzigd; wij hebben echter gemeend het onveranderd te kunnen laten, ook om de plaatsing
niet te vertragen, v.D.v.I.
2) Onder den naam ‘verlofsluitenants’ vatten wij alle luitenants der reserve, der militie en van
de landweer samen, omdat deze zich onder normale omstandigheden met verlof bevinden
en slechts nu en dan voor oefening onder de wapenen komen.
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plaatsen aan te vullen. Ons organiek aantal beroepsluitenants toch is te groot en de
hoofdoorzaak van de uiterst trage bevordering tot kapitein met alle daaraan voor ons
geheele legerstelsel verbonden bezwaren.
De organisatie van 1881 schreef per kapiteins-afdeeling (compagnie, eskadron,
batterij) 3 beroeps-luitenants voor bij de infanterie en de artillerie, 4 bij de cavalerie.
De daarop gevolgde organisatie van 1905 was de eerste, waarbij voor het geval eener
mobilisatie ook in den officiersrang een wissel werd getrokken op het verlofs-element.
Bij de infanterie werd het aantal beroepsluitenants per compagnie voor tijd van vrede
teruggebracht van 3 tot 2, doch werd in de organisatie der regiments- en
bataljonsstaven een vrij aanzienlijk getal beroepsluitenants opgenomen, zoodat hun
aantal per kapitein geenszins van 3 tot 2 daalde. Bij de cavalerie werden 4
beroepsluitenants per eskadron gehandhaafd, bij de vestingartillerie 3 per compagnie,
waaraan hier, in verband met de aanzienlijke uitbreiding harer oorlogssterkte, 2
verlofsluitenants werden toegevoegd. Bij de bereden artillerie hield men ook aan een
getal van 3 beroepsluitenants per batterij vast; zelfs werd hier per afdeelingsstaf nog
een beroepsluitenant voor speciale diensten ingevoerd, van wien niemand de
bestemming en werkkring in vredestijd kent en voor wien ook met den besten wil
ter wereld geen werk te vinden is. Bij mobilisatie daarentegen zou hij zeer goed voor
een bepaalde functie in aanmerking kunnen komen1), doch merkwaardigerwijze
verdwijnt hij dan. Een stap alzoo in de verkeerde richting en een gevolg van het
ontbreken van verlofsluitenants bij dit wapen2). De weinigen, die de bereden artillerie
bezit, zijn voortgekomen uit het reservekader. Militieluitenants heeft men er niet en
zij zullen er ook niet komen, zoolang men

1) Commandant van een per Afdeeling uit te zenden z.g artilleriepatrouille.
2) Vermoedelijk heeft men deze luitenants voor speciale diensten in de vredesorganisatie
uitsluitend opgenomen met het doel om bij mobilisatie 2 beroepsluitenants beschikbaar te
hebben voor de alsdan per regiment op te richten reserve-batterij.
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bij dit wapen voor allen een actieven diensttijd van 2 jaar vordert en er geen
ontwikkelde jongelieden bij indeelt.
Welke wijzigingen, c.q. verbeteringen, de organisatie van 1905 ten opzichte van
die van 1881 heeft gebracht, blijkt uit onderstaande tabel, die het organieke aantal
beroepsluitenants op 100 kapiteins aangeeft.
O r g a n i s a t i e 1 9 0 5 1).
(toestand 1 Jan. 1908)

infanterie

Organisatie
1 8 8 1 .(toestand 1 Jan.
1885)
273

cavalerie

283

311

artillerie

246

257

genie

133

130

221

Uit deze tabel blijkt, dat alleen de infanterie door de nieuwe organisatie in het hier
besproken opzicht in betere omstandigheden is geraakt, terwijl de cavalerie en de
artillerie nog iets achteruit gegaan zijn. Tevens blijkt daaruit het zeer groote verschil
in bevorderingskansen bij de verschillende wapens. De bestaande organisatie waakt
er voor, dat men bij de cavalerie, waar de officieren het jongst in den kapiteinsrang
behoorden te komen, dien rang gemiddeld het laatst bereikt. Te verwonderen is het
dan ook, dat de nieuwe organisatie hier het aantal beroepsluitenants niet tot 3 per
eskadron heeft teruggebracht. Voor den vredesdienst is dit ruimschoots voldoende
en evenzeer voor oorlogstijd. De organisatie van 1881 kende bij mobilisatie 4
beroepsluitenants per eskadron, de tegenwoordige eveneens 4, doch bovendien een
opperwachtmeester-dienstdoend officier, terwijl tevens 1 à 2 reserve-luitenants ter
beschikking staan2); totaal 6 à 7. Nergens bloeit het instituut der verlofs-officieren
meer dan bij dit wapen. Waar nu onze cavalerie tijdens een oorlog uit gebrek aan
paarden zeer moeilijk op sterkte zal zijn te houden en de eskadrons weldra uit 3 in
stede van 4 pelotons zullen

1) In werkelijkheid is de verhouding in den regel wat gunstiger, omdat er bijna altijd, vooral
bij de artillerie, een gebrek aan beroepsluitenants bestaat.
2) Voor 16 veldeskadrons zijn thans reeds 26 reserve-luitenants beschikbaar.
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bestaan, is er geen enkele reden om dit wapen bovenmatig van aanvoerders in den
luitenantsrang te voorzien. Door eene beperking van het aantal beroepsluitenants tot
3 per eskadron, zou men jongere ritmeesters bezitten (de bedoelde verhouding daalt
dan tot 100 : 252), wat ten bate van het wapen kwam. Bovendien werd een jaarlijksche
bezuiniging van 35 à 36 duizend gulden verkregen1) en zou de aanvulling van het
korps beroepsofficieren der andere wapens iets beter verzekerd zijn.
De tabel toont ten slotte, dat de genie zich in het hier besproken opzicht verheugt
in eene door niets gewettigde groote bevoorrechting. Een overeenkomstige
bevoorrechting deelen de officieren van gezondheid, de militaire apothekers, de
paardenartsen en de officieren der intendance, allen officieren zonder troepen. Het
aantal officiers-dienstjaren, noodig om het bij de verschillende wapens en
dienstvakken tot kapitein te brengen, toont dit op sprekende wijze. Den 1en Januari
1908 bedroeg dit: 16 jaar bij de infanterie, 16½ bij de cavalerie, 18 bij de artillerie,
11½ bij de genie, 8 bij de officieren van gezondheid, 10 bij de militaire apothekers,
10 bij de paardenartsen, 18 bij de militaire administratie en 11½ bij de intendance2).
Hierbij valt nog op te merken, dat de officieren van gezondheid, de militaire
apothekers en de paardenartsen den tweede-luitenantsrang overslaan, doordien zij
bij hun benoeming tot officier ineens eerste-luitenant worden.
Opmerkelijk is het, dat de bestaande organisatie, ten deele ook de bestaande wet
op de bevordering, juist voor de officieren zonder troepen veel gunstigere
omstandigheden in het leven geroepen hebben dan voor die der tactische wapens.
Een officier der genie, een dokter, een paardenarts en een apotheker, die in den
kapiteinsrang volkomen hetzelfde werk verrichten als in den luitenantsrang en voor

1) Iedere luitenant der cavalerie moet 2 dienstpaarden houden, voor elk waarvan hij jaarlijks
f200 van het Rijk ontvangt. Ook de fourage, de stalling en de geneeskundige behandeling
wordt door het Rijk bekostigd.
2) Luitenantsdiensttijd van den jongsten kapitein.
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wie derhalve bezoldiging hoofdzaak, de rang slechts bijzaak is, worden snel kapitein;
de officieren, bij den troep dienstdoende, wier positie bij bevordering tot kapitein
een geheel andere wordt, bereiken dien rang veel later. Tot voor weinige jaren was
in dit, als in zoo menig ander opzicht, het hoofdwapen, de infanterie de
verschoppeling; thans heeft de artillerie deze weinig benijdenswaardige rol van haar
overgenomen. Heeft men bij de infanterie den tijd gekend, toen een luitenant eerst
na 20 officiersdienstjaren tot kapitein werd bevorderd, over eenige jaren zal die tijd
bij de artillerie komen. Het ongunstigst ziet de toekomst er uit voor hen, die tusschen
1892 en 1894 officier werden, d.i. in eene periode, toen men bij de artillerie boven
de organieke sterkte van 3 beroepsluitenants per compagnie (batterij) zich in een
overcompleet verheugen (?) mocht.
De bovengeschetste ongelijkheid maakt, dat men bij de tactische wapens luitenants
heeft, die zonder hun schuld de minderen worden en blijven van anderen, die 9 à 10
jaar jonger officier zijn en nog op de lagere school zaten, toen genen reeds luitenant
waren. Het spreekt van zelf, dat het niet opwekkend, ja op den duur ontmoedigend
werken moet om te ondervinden, hoe officieren van andere wapens en vooral van
andere dienstvakken, niet alleen van jongere ancienniteit, doch ook van jongeren
leeftijd voorgaan bij de bevordering tot kapitein. Zelfs de officier, die, zich steeds
den eed van trouw herinnerend, voor vele jaren door hem afgelegd, naar nauwgezette
plichtsbetrachting blijft streven, zal hiervan onwillekeurig den terugslag ondervinden.
Vele illusiën ziet men geleidelijk verdwijnen en een deel van het ‘heilig vuur’, zoo
onmisbaar voor den troepenofficier, gaat onherroepelijk verloren.
Aan den tragen gang der bevordering is echter nog een ander, grooter nadeel
verbonden, dat verder reikt dan individueele teleurstellingen, dat de zaak zelve raakt
en de waarde van het geheele militaire organisme vermindert, zoodat het dringend
noodig is, middelen te beramen, die blijvende verbetering kunnen brengen. De waarde
van den officier, vooral voor de hoogere rangen, moet op bedenkelijke
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wijze achteruitgaan, wanneer hij - zelfs gesproken voor hen, die eenmaal nog de
hoogste sporten bereiken zullen - nagenoeg de helft zijner loopbaan doorbrengt in
de meest ondergeschikte en de meest afhankelijke der officiersbetrekkingen. In eene
te lang gerekte luitenantsloopbaan, waarin men nagenoeg elke zelfstandigheid mist,
waarin bijna alle gelegenheid om zelf regelend op te treden ontbreekt en waarin men
gedurende 20 lange jaren van dag tot dag voorgeschreven vindt, wat men den
volgenden dag doen zal, - in een dergelijke loopbaan worden wel brave dienaren,
gehoorzame volgelingen gekweekt, doch dreigen zelfs bij de besten dié
karaktereigenschappen te verstikken, welke toch voor den militairen aanvoerder in
oorlogstijd zoo onontbeerlijk zijn. Voorwaar, er behoort veel geestdrift toe, veel
toewijding en een hoog gestemd moreel, wil de officier op 40-jarigen leeftijd na
voortdurenden vredesdienst als luitenant nog zooveel van de goede militaire
eigenschappen hebben overgehouden, dat hij dan nog beantwoordt aan matige eischen,
in den tegenwoordigen tijd aan den compagnies-commandant te stellen. Is het niet
menschelijk, indien sommigen, die bovendien òf door hun leeftijd òf om andere
redenen reeds van meet af veroordeeld zijn, het niet verder dan tot kapitein te brengen,
er het bijltje kalm bij neerleggen, het zich in den kapiteinsrang niet druk meer maken
en door middel van een demonstratief gevecht hun kapiteinspensioen verdienen?
Ook de commissie, die eenige jaren geleden het vraagstuk van de fusie der
officierskorpsen had te onderzoeken, erkende het groote nadeel van den tragen gang
der bevordering in de lagere rangen, waar zij in haar verslag schreef over ‘het groote
bezwaar, dat luitenants, die gedurende 14 jaar en langer in dien rang moeten blijven
dienen, gaandeweg de energie en den dienstijver dreigen te verliezen, die voor het
behoud van een opgewekten geest in het officierskorps zoo volstrekt onmisbaar zijn.’
Niet de luitenantsrang, doch de kapiteinsrang is de kweekschool voor de hoogere
aanvoering, vooral bij de ten onzent terecht ingevoerde compagnies-gewijze opleiding
van
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den troep en de streng doorgevoerde zelfstandigheid der compagniescommandanten.
Daarom moet de luitenantstijd, in stede van het grootste deel van de militaire loopbaan
te vormen, in de toekomst geleidelijk teruggebracht worden tot een leertijd voor den
kapiteinsrang. Het middel om daartoe te geraken is vermindering van het aantal
beroepsluitenants. De ervaring heeft geleerd, dat men, bij een organisatie van 3
luitenants op 1 kapitein, gemiddeld na 15 tot 21 jaar kapitein wordt. Kan bedoelde
verhouding in de toekomst op 2: 1 worden gebracht, dan zal de luitenantsloopbaan
in duur tot 10 à 14 jaar dalen, wat zeker nog voldoende is. Wanneer de officier de
noodige ervaring opgedaan heeft van den practischen dienst onder allerlei
omstandigheden, wanneer de noodige bezadigdheid en kennis van zaken verkregen
zijn, het oordeel gerijpt is en men in staat is met het noodige overwicht ook tegenover
het kader en de oudere lichtingen op te treden, hun militaire vader te zijn, moet de
luitenant tot kapitein bevorderd worden. Deze termijn van 10 tot 14 jaren stelt de
officieren in staat, nog in den luitenantsrang een cursus aan de hoogere krijgschool,
de schietschool of de rijschool te doorloopen. Op deze wijze zou men in den
kapiteinsrang kunnen verkrijgen, wat men noodig heeft, d.z. jonge, physiek volmaakt
geschikte, ijverige en ondernemende mannen.
Hoe groot de beteekenis is van het bezit van jeugdige, veerkrachtige officieren in
den kapiteinsrang, beseft men eerst in vollen omvang, wanneer men bedenkt, dat in
ons leger op de kapiteins bijna de geheele opleiding van den troep in vredestijd berust
en dat dus van hen voor een groot deel de oorlogswaarde onzer levende strijdkrachten
afhangt.
Men zal derhalve moeten komen tot inkrimping van het aantal beroepsluitenants.
Twee luitenants en één als zoodanig dienstdoend onderofficier zijn bij de infanterie
en de artillerie ruimschoots voldoende om des winters den dienst te verrichten. Des
zomers, wanneer men in den drukken tijd verkeert, reikt dit aantal niet toe, omdat
vele
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officieren door detacheeringen, allerlei opleidingen en verschillende nevendiensten
aan de oefeningen onttrokken worden. Dan komen echter, vooral in het door ons
gedachte stelsel, tal van reserve- en militieluitenants de sterkte onder de wapenen
verhoogen. Onder de oudere en de beste elementen hunner zullen er velen gevonden
worden, die als beroepsofficier, d.w.z. als onderwijzer, kunnen optreden en zóó in
het te kort voor het gaande houden van den dienst helpen voorzien. Wij zouden het
verkeerd achten de opkomst van al deze officieren in enkele zomermaanden te willen
samendringen. Het meerendeel hunner zal van zelf in den zomer opkomen, in verband
met de vacanties. Een kleiner procent zal in voor- of najaar en zelfs in den winter
actief wenschen te dienen. Ook dan zal er voor enkelen nog een nattig en dankbaar
arbeidsveld te vinden zijn.
Bij bedoelde inkrimping van het aantal beroepsluitenants zou tevens het streven
moeten voorzitten de verhouding tot het aantal kapiteins en daarmede de
bevorderingskansen bij alle wapens zooveel mogelijk gelijk te maken. Het organieke
aantal beroepsluitenants behoorde steeds present te zijn en met pijnlijke
nauwkeurigheid zou dan telken jare in verband met de vooruitzichten het aantal
plaatsen moeten worden vastgesteld, aan ieder der inrichtingen van militair onderwijs
voor elk wapen open te stellen. Thans doet zich op dit gebied een groote
ongelijkmatigheid voor. Zoo wisselde b.v. het aantal aanwezige beroepsluitenants
der artillerie in de laatste 15 jaren op een organiek getal van 300 tusschen een tekort
van 80 en een overcompleet van 20. Vandaar zeer ongelijkmatige vooruitzichten,
naarmate men op een gunstig of op een ongunstig oogenblik officier werd.
Inkrimping van het aantal beroepsluitenauts zou de bevorderingskansen tot kapitein
verbeteren en de tactische wapens in dit opzicht onder omstandigheden brengen,
welke die van de genie en de verschillende dienstvakken meer nabij komen. Het
schijnt een bepaalde eisch der rechtvaardigheid, dat de officieren der infanterie,
cavalerie en artillerie kapitein worden op een leeftijd, die niet betee-
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kenend achter staat bij dien, waarop de officieren der genie, de doktoren,
paardenartsen en apothekers dien rang bereiken. Is het zoo moeilijk officieren voor
de genie en voor de genoemde dienstvakken te krijgen of voor het leger te behouden,
dan dient men hun een hoogere bezoldiging te schenken. Men geve hun echter niet
sneller een hoogeren rang. Daarom zou het ook gewenscht zijn, dat allen in den rang
van tweede-luitenant begonnen. Wel is waar is de studie voor officier van gezondheid
veel zwaarder en langer van duur dan die voor beroepsofficier - dit argument gaat
voor de paardenartsen en de apothekers niet op - en bereikt men daardoor den
officiersrang eerst ten koste van meer tijd en grooter opofferingen, toch achten wij
het verkeerd, dat iemand, die wildvreemd in de militaire samenleving komt, ineens
geplaatst wordt boven andere officieren met een diensttijd van 3 à 4 jaar. Ook de
officieren van gezondheid, de paardenartsen en de militaire apothekers zouden als
tweede-luitenant moeten beginnen en b.v. na twee jaar tot eerste-luitenant bevorderd
worden. Voorafgaande dienst als reserve-officier bij een der wapens (wat voorkomt)
of als reserve-officier van gezondheid zou tot vermindering dier 2 jaar kunnen
strekken.
Het bovengeschetste stelsel zou het groote voordeel schenken van jonge kapiteins,
het zou - door de grootere plaats in de organisatie aan de verlofsluitenants ingeruimd
- den band tusschen volk en leger nauwer aanhalen en het zou bovendien goedkooper
zijn, doordien men vele tractementen en pensioenen van beroepsofficieren bespaarde.1)
In een nog ver verwijderde toekomst ware, door voor de reserve-formatiën (o.a. 2
bataljons per regiment infanterie) reserve-kapiteins uit te trekken, de verhouding van
het aantal kapiteins tot het aantal hoofdofficieren te verbeteren en zou tevens een
waarborg voor het bezit van jonge hoofdofficieren zijn verkregen. Op die wijze zal
geheel gewerkt worden in de lijn, door G i j s b e r t K a r e l v a n H o g e n d o r p
bij de vestiging van den Nederlandschen

1) Het bedrag, voor pensioenen op de oorlogsbegrooting uitgetrokken, is in de laatste 20 jaren
gestegen van f 1.743.000 tot f 3.120.000.
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Staat als een der grondslagen voor ons Staatsbestuur aangegeven: ‘Het getal van
ambtenaren moet zoo gering als mogelijk zijn, ten einde het bestuur eenvoudig te
maken en geene onnoodige kosten te veroorzaken. Weinige ambtenaren, die een
goed bestaan hebben, kunnen veel uitvoeren en men kan veel van dezelve vergen.
Vele ambtenaren met een gering inkomen zijn niet geschikt om hunne plichten
behoorlijk waar te nemen.’1)
Het is alsof deze regelen geschreven werden om de richting aan te geven, waarin
de verbetering van de militaire en de maatschappelijke positie van den
Nederlandschen beroepsofficier moet worden gezocht: Een klein, doch uitgelezen
korps beroepsofficieren, dat goed bezoldigd wordt, dat hard werkt en aan wie men
hooge eischen stellen kan.
Waar men in ons land de vorming van verlofsofficieren veel te laat ter hand
genomen heeft en dit instituut nog in zijn eerste kindsheid verkeert, valt voorloopig
aan inkrimping van het aantal beroepsluitenants - de cavalerie uitgezonderd - niet te
denken. De legerwetten van 1901 hebben onze levende strijdkrachten in getal
verdrievoudigd, en daarmede de behoefte aan officieren voor oorlogstijd. Bij het tot
stand komen dier wetten heeft men echter geen maatregelen getroffen om de vorming
van een voldoend aantal verlofsaanvoerders, ook officieren, uit de dienstplichtigen
te verzekeren. Integendeel werden toen de viermaanders in het leven geroepen,
waarbij de meer ontwikkelden gemakkelijker dan ieder ander ingelijfd kunnen worden.
Daardoor onttrekken zij zich aan de kadervorming, berust deze vrijwel geheel op
den goeden wil der individuen en werd de persoonlijke dienstplicht feitelijk een
doode letter. Dientengevolge ontbreken aan onze levende strijdkrachten bij mobilisatie
nog 1200 verlofsluitenants en 3000 onderofficieren. Een beteekenende inkrimping
van het getal beroepsluitenants zou voorloopig de aanvoering dier strijdkrachten in
oorlogstijd geheel ontwrichten.

1) G i j s b e r t K a r e l v a n H o g e n d o r p na 1813. Brieven en gedenkschriften. Uitgegeven
door Mr. H. G r a a f v a n H o g e n d o r p , II. blz. 264, waar bij den geest van de grondwet
toelicht.
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Hoewel dankbaar moet worden erkend, dat de financieele positie der
beroeps-luitenants, voornamelijk door de periodieke tractementsverhoogingen, in
den laatsten tijd werkelijk verbeterd is, zoo is hiermede het kwaad niet bij den wortel
aangetast. Slechts de maatschappelijke positie van den lageren beroepsofficier is
verbeterd, niet zijne militaire positie. Het gehuldigde stelsel doet, al was een andere
keuze voorloopig buitengesloten, denken aan liefdadigheid naar vermogen en heeft,
als iedere gift zonder prestatie, hare schaduwzijde. Eerst in de toekomst, wanneer
het tekort van 1200 verlofsofficieren bezworen en in een overcompleet veranderd
zal zijn, is een principieele oplossing te wachten. Het groote, algemeene belang,
jonge kapiteins, wordt dan gediend en brengt van zelf de gewenschte lotsverbetering
der enkele individuen met zich, die op hun 30e à 34e jaar in het genot van een
behoorlijke militaire en maatschappelijke positie komen, waarin zij de noodige
zelfstandigheid bezitten en een hooger tractement ontvangen dan tegenwoordig de
luitenants van dien leeftijd. Tevens verkrijgt men dan bezuiniging door organisatie.
De vraag, hoe g o e d e elementen voor het korps beroepsofficieren zijn te winnen,
is derhalve thans nog actueel; zij zal trouwens wel altijd hare beteekenis behouden,
want al moge, in verband met de groote uitbreiding onzer levende strijdkrachten, de
aanvoering ook in de lagere officiersrangen ten deele in de handen van het
verlofselement overgaan, een kern van hoogstaande beroepsofficieren, die als
instructeurs dienst doen en waaruit de hoogere aanvoerders voortkomen, zal Nederland
wel nimmer kunnen missen.
Welke de invloed van een goed korps beroepsofficieren is voor het gehalte onzer
levende strijdkrachten, ligt voor de hand: hij is allesbeslissend. Wie daarvan nog
overtuigd moet worden, hij leze het uitnemende hoofdstuk ‘Das Officier-Korps’ uit
v o n d e r G o l t z 's standaardwerk: ‘Das Volk in Waffen’. De beroepsofficieren
vormen, zoowel in de inrichtingen van militair onderwijs als bij de korpsen, de
jongere officieren; zij leiden het kader op, oefenen den troep in vredestijd en voeren
hem aan in oorlogstijd. Zij zijn derhalve in
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den vollen zin van het woord de instructeurs van het leger en dragen, daar zij ook in
de militaire bureau's dienst doen, bovendien de verantwoordelijkheid voor de
oorlogsvoorbereiding, voor een behoorlijke bewapening, uitrusting enz. der levende
strijdkrachten. Terecht besluit v o n d e r G o l t z dan ook zijn bovenaangehaald
hoofdstuk met de slotsom: ‘Der Geist, der das Offizier-Korps beseelt, ist der Geist
des Hoeres’ Bedenkt men nu verder, dat den beroepsofficier buiten het leger nog
een sociale roeping ten deel valt, n.l. de apostel der weerbaarheidsidée bij het volk
te zijn, dan zal men wel niet twijfelen aan de hooge beteekenis van een deugdelijk
korps beroepsofficieren.
Behalve een toekomstige inkrimping van het aantal beroepsluitenants zijn er nog
eenige andere middelen, die binnen korteren termijn hun invloed kunnen doen gelden.
In de eerste plaats stelle men de Koninklijke Militaire Academie zonder nader examen
open voor hen, die in het bezit zijn van een einddiploma H.B.S. of gymnasium. Voor
de verdeeling over de verschillende wapens en omdat de toeloop grooter kan zijn
dan het aantal beschikbare plaatsen, zou dan in enkele vakken een eenvoudig
vergelijkend examen moeten plaats vinden.
Vele jongelieden zien er tegen op in éénzelfden zomer een zwaar schriftelijk en
mondeling eindexamen H.B.S. te doen en daartusschendoor nog een soortgelijk
toelatingsexamen tot de K.M.A., waardoor zij 2 à 3 maanden achtereen in het heetste
deel van het jaar in examens of in de voorbereiding daarvoor zitten; zij melden zich
daarom niet aan voor de K.M.A. Werd de hier bedoelde maatregel genomen, wij
twijfelen niet, of de toeloop zou na weinige jaren van dien aard zijn, dat men de
Cadettenschool, die duur is en om verschillende redenen afkeuring verdient, kon
sluiten. Met geheel ten onrechte werd haar in het V.V. der Tweede Kamer nopens
de oorspronkelijke oorlogsbegrooting voor 1908, wat de vakken van onderwijs betreft,
het karakter van een H.B.S. met een militair vernisje toegeschreven, terwijl zij, wat
hare inrichting betreft, met
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een kostschool werd vergeleken. Reeds bij het tot stand komen der wet van 1890
werd er van verschillende zijden op aangedrongen, geen Cadettenschool op te richten,
doch het onderwijs op de K.M.A. te doen aansluiten bij de H.B.S., waarvan het
einddiploma dan recht van toegang zou moeten verschaffen. Het mocht echter niet
baten; de Cadettenschool kwam in de wet en daarmede deed de Staat zich zelf
concurrentie aan door naast de ruim 40 H.B.S. met 5-jarigen cursus, over het geheele
land verdeeld, er nog eene op te richten, op militaire leest geschoeid. Voor de groote
nadeelen, verbonden aan een internaat, had men geen oog; de belangrijke schade,
welke tal van jongelieden lijden, doordien zij op te jeugdigen leeftijd aan de ouderlijke
woning onttrokken worden en daarmede aan de ouderlijke zorg, tucht en leiding,
deze overweging vermocht geen voldoende gewicht in de schaal te leggen. Ten koste
van ongeveer 1¾ ton 's jaars kocht men al deze nadeelen, en dit met een negatief
resultaat; want door oprichting dier instelling won men slechts hén, die op het 15e
levensjaar wel, doch op 17 à 18-jarigen leeftijd niet langer roeping gevoelen om zich
aan de officiersloopbaan te wijden. Dat hier noch voor den Staat noch voor de
betrokken individuen sprake kan zijn van winst, behoeft wel geen betoog.
De nu opgeheven artillerie-cursus te Delft en de militaire school te Haarlem, die
tal van uitstekende officieren aan het leger hebben geschonken waren op den
hierboven geschetsten grondslag gevestigd. Ook is de hier voorgestane regeling
sedert eenige jaren van kracht bij de Marine. Trouwens, waar een
einddiploma-Gymnasium of H.B.S. zonder nader examen toegang verleent tot onze
Universiteiten voor de opleiding tot rechter, geneesheer, predikant, leeraar, ingenieur,
enz., daar rijst de vraag, waarom men, alvorens aan onze Militaire Academie
toegelaten te worden, nog een extra-examen doen moet. Tijdens zijne tweede
Ministerschap heeft de Minister B e r g a n s i u s getracht dit examen te doen vervallen
door een wijziging van de wet op het militair onderwijs aanhangig te maken. Die
wijziging is echter nooit in openbare beraad-
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slaging gekomen en het ontwerp later werd ingetrokken.1)
Werkt het eischen van een afzonderlijk toelatingsexamen tot de K.M.A. nadeelig
op den toeloop tot die instelling, dat examen brengt ook nog andere nadeelen met
zich. Eertijds bestond te Delft en te Haarlem een recht op toelating, mits men in het
bezit was van een einddiploma H.B.S. Een vergelijkend examen werd alleen
afgenomen, indien er meer adspiranten dan plaatsen waren. Een ingesteld onderzoek
nopens den uitslag der examens, afgenomen in de jaren, waarin dit laatste het geval
was, heeft getoond, dat tal van jongelui, die krachtens hun diploma moesten worden
toegelaten, in 3, 4 of 5 vakken een onvoldoend examen aflegden, derhalve zouden
afgewezen zijn, indien men den thans voor de K.M.A. geldenden maatstaf had moeten
aanleggen. Niettemin behaalden velen hunner drie jaar later bij het officiersexamen
de eerste nummers. Door een extra examen voor de K.M.A. te eischen, doet men
derhalve vele goede krachten voor het officierskorps verloren gaan. Doch er is erger.
Het komt, in verband met den matigen toeloop tot de K.M.A., meermalen voor, dat,
terwijl het totaal aantal adspiranten het aantal beschikbare plaatsen overtreft, het
aantal toegelatenen vrij belangrijk daarbeneden blijft. Men weert te Breda een zeker
aantal houders van een einddiploma en stelt dan, om het getal jaarlijks af te leveren
officieren op peil te houden, een grooter aantal plaatsen aan den Hoofdcursus te
Kampen open. Zoo werden o.a. in 1907 na afloop van het toelatingsexamen tot de
K.M.A., dat wederom onbevredigende uitkomsten geschonken had, nog 17
extra-plaatsen voor Kampen opengesteld, waarvan 14 voor de infanterie hier te lande.
Zonder nu ieder officier, van de K.M.A. Afkomstig, wat militaire eigenschappen,
algemeene ontwikkeling en kennis betreft, boven een van den Hoofdcursus te willen
stellen, mag men toch zeggen, dat een dergelijke handelwijze in het algemeen veel
tegen heeft. Hoezeer op laatstgenoemde inrichting de wetenschappelijke vorming in

1) Een wetsvoorstel van ongeveer dezelfde strekking is onlangs aanhangig gemaakt.
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den loop der tijden vooruitgegaan en het maatschappelijk peil der leerlingen ook
moge gestegen zijn, met hoeveel toewijding en ernst er moge gewerkt worden door
de leerlingen, die van rijperen leeftijd zijn dan de cadetten en een hardere leerschool
doorliepen, toch heeft het zijn zeer bedenkelijke zijde om jaarlijks voor de K.M.A.
tal van jongelieden met einddiploma H.B.S. af te wijzen, omdat zij niet aan het
ongeveer even zware toelatingsexamen voor de Militaire Academie voldeden en
anderzijds tot den Hoofdcursus een bovenmatig groot aantal leerlingen toe te laten,
die, zeer zeker wat de laagsten der toegelatenen betreft, ten opzichte van
wetenschappelijke ontwikkeling niet in de schaduw kunnen staan van degenen, die
voor de K.M.A. werden afgewezen. Het is toch bekend, dat het meerendeel der
jongelieden die naar Kampen gaan, bestaat uit hen, die zich bij hun examens in hun
verwachtingen teleurgesteld zagen. Het aantal houders van een einddiploma H.B.S.
is hier zeker uiterst gering.
In het bijzonder lijdt hieronder, indien jaarlijks het aantal plaatsen bij de Militaire
Academie niet kan worden vervuld, het officierskorps van het hoofdwapen, de
infanterie. Waar dit het eenige wapen is, dat zich èn te Breda èn te Kampen recruteert,
ontaardt, bij gebrek aan toeloop, de K.M.A. meer en meer tot een vakschool voor de
cavalerie, de artillerie en de genie, terwijl het meerendeel der infanterie-officieren
dan door den Hoofdcursus wordt geleverd.
Mocht ook na afschaffing van het toelatingsexamen tot de K.M.A. niettemin de
aanvulling niet verzekerd blijken, dan ware altijd nog in het ontbrekende te voorzien
door het toekennen van studiebeurzen aan jongelui, die tot de K.M.A. toegelaten
worden, inzonderheid aan hen, wier ouders wonen in plaatsen, waar geen Gymnasium
of H.B.S. gevestigd is. Een groot deel van de kosten der Cadettenschool zou dan nog
bespaard blijven.
Een ander middel om den toeloop tot het korps beroepsofficieren te bevorderen
bestaat in het vereenvoudigen van de opleiding. Dit middel zou schadelijk zijn,
derhalve
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afkeuring verdienen, indien het gehalte van het officierskorps, zijn militaire en zijn
wetenschappelijke waarde, er door werden aangetast, doch zulks behoeft geenszins
het geval te zijn, integendeel.
De wetenschappelijke waarde van het officierskorps wordt grootendeels bepaald
door de intellectueele waarde der enkele individuen, hun studiezin, hun liefde voor
de militaire wetenschap en voor hun vak. Zij is onafhankelijk van de hoeveelheid
feitenkennis, die den jongen man van 17 tot 20 jaar wordt bijgebracht, een kennis,
die ten deele vergeten en bijna geheel verouderd is, wanneer zij in de tweede helft
van de militaire loopbaan vruchten moet afwerpen.
De militaire waarde van het officierskorps, en zeker die van de jongere officieren,
wordt, behalve door karaktereigenschappen, bepaald door de practische geschiktheid
voor den dagelijkschen dienst, die wederom afhangt van de practische vorming.
Vóór de uitvoering van de wet op het militair onderwijs van 1890 bedroeg de duur
van de beroepsopleiding aan de K.M.A. voor de officieren van alle wapens twee jaar.
Daarvan werd, wat de cadetten der infanterie betreft, nog een zeer groot aantal uren
door lijn- en topographisch teekenen ingenomen. Voor de officieren van de artillerie
en de genie was die tijd te kort. Ter wille van de billijkheid werden echter ook zij in
2 jaar officier, terwijl dan bij het op de K.M.A. geleerde een verplicht derde studiejaar
aansloot op de Eerste Afdeeling der Krijgsschool, de z.g. Applicatieschool. Krachtens
de wet van 1890 bedraagt de duur van de beroepsopleiding aan de K.M.A. voor alle
wapens thans 3 jaar. Het behoeft geen betoog, dat de toeloop tot het vaste korps
officieren ongetwijfeld toenemen zou, indien de beroepsopleiding slechts 2 jaar
duurde en men weder op zijn 19e jaar een behoorlijke maatschappelijke positie kon
verkrijgen.
Wij zijn, in verband met hetgeen hierboven opgemerkt werd nopens de factoren,
die de wetenschappelijke en de militaire waarde van het officierskorps bepalen,
overtuigd, dat het mogelijk is om, zonder het innerlijke gehalte
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van het officierskorps te schaden, den duur van de beroepsopleiding voor alle wapens,
de genie uitgezonderd, terug te brengen tot twee jaar. Daartoe wordt slechts vereischt,
dat bij die opleiding met krachtige hand wordt bezuinigd op de groote hoeveelheid
technische en feitenkennis, vooral op het gebied van wiskunde, artilleriewetenschap
en versterkingskunst, thans van den jongen beroeps-tweede-luitenant gevorderd. Die
uitgebreide kennis komt hem zelden of nooit te pas; kan door een groot deel der
leerlingen niet behoorlijk worden verwerkt; strekt, voor zooveel zij op geheugenwerk
aankomt, eer tot afstomping dan tot ontwikkeling van oordeel en verstand, en is
grootendeels vergeten en verouderd, wanneer zeer enkelen haar vele jaren later noodig
hebben.
Het zou ons te ver voeren het bovenstaande hier voor alle wapens uitvoerig toe te
lichten. Zelf opgeleid tot artillerie-officier zij het ons echter vergund enkele
mededeelingen te doen nopens hetgeen op wetenschappelijk gebied gevorderd wordt
van den jongen tweede-luitenant der artillerie, die in de eerste jaren van zijn
officiersloopbaan, (zeer velen gedurende den geheelen duur daarvan) niet anders zal
doen dan omgaan met den troep, d.i. kader en soldaten vormen. Is toch aangetoond,
dat de opleiding tot artillerie-officier in twee jaar kan worden volbracht, dan geldt
dit zeker zonder nader betoog voor die der infanterie en der cavalerie.
Op de Militaire Academie dan leerden wij zeer veel wiskunde, ook hoogere
wiskunde. Gedurende 3 jaren werd daaraan 1 à 2 uur daags besteed. Men zegt, dat
de wiskunde het oordeel scherpt, het verstand ontwikkelt. Zij zou derhalve een
uitnemend opvoedend element vormen voor den a.s. officier, vooral ook voor dien
der artillerie. De tijden echter zijn voorbij, waarin men de sterkte eener vesting
berekende uit de grootte der hoeken, de lengte der lijnen om ze daarna in een getal
uit te drukken. De kundige artillerist wordt niet meer afgebeeld met den bril op,
gebogen over een gebastionneerd front, den passer en de meetlat in de hand, neen
de artillerist, ook de vestingartillerist
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moet thans tactisch zijn onderlegd; hij is, evengoed als de officier der infanterie en
der cavalerie, een troepen-, een veldofficier. Zijn kundigheden verwerft hij zich
slechts op het terrein, te midden van zijn menschen.
Moge al de lagere wiskunde, alsmede de beschrijvende meetkunde, het
voorstellingsvermogen scherpen, derhalve een opvoedend element vormen voor den
a.s. officier, met de hoogere wiskunde, in bepaalde vormen gegoten, is dit veel minder
het geval. Toch werd bij onze opleiding de geheele cyclus der wiskunde doorloopen.
Behalve enkele, waaronder lijvige leerboeken, hadden wij, toen onze opleiding
voltooid was, een stapel van 50 cahiers wiskundedictaten, inhoudende stereometrie,
gonio- en trigonometrie, bolvormige driehoeksmeting, beschrijvende meetkunde,
hoogere stelkunde, analytische meetkunde, differentiaalrekening, integraalrekening,
mechanica en waarschijnlijkheidsrekening. Gedurende onze geheele militaire loopbaan
hebben slechts enkelen onzer die wiskunde nog een enkele maal noodig gehad; de
overgroote meerderheid heeft er natuurlijk, hoe uitstekend het onderwijs wras, bijna
niets van onthouden.
Behalve wiskunde leerden de artilleristen de artilleriewetenschap in de puntjes.
Zij begonnen met het hoofdstuk materialen, waarbij alle mogelijke processen nopens
de gietijzer- en de staalfabricatie behandeld werden, alsof wij in de leer waren voor
compagnon of schoonzoon van Krupp. Toch had Nederland geen enkele staalfabriek
van eenige beteekenis. Daarna kwamen hout, touw, verf, leer, caoutchouc, enz. enz.
aan de beurt.
Het tweede hoofdstuk heette: ‘buskruit’, waarbij de geheele buskruitfabricatie in
al hare stadiën werd behandeld. Slechts zeer enkele artilleristen hebben vele jaren
later daarmede iets te maken; de buskruitfabricatie toch is in Nederland geheel in
particuliere handen. Ook aan schietkatoen en dynamiet werd de noodige aandacht
geschonken.
Aldus gingen wij voort met geschut, ernstvuurwerken en munitiën, affuiten en
voertuigen, draagbare wapenen, enz., waarbij niet alleen zeer uitvoerig stilgestaan
werd bij wat men op dit gebied in Nederland, Oost-Indië en bij de
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marine bezat, doch waarbij telkens uitvoerige historische beschouwingen voorafgingen
en tal van in het buitenland vervallen, bestaande en in beproeving zijnde stelsels en
modellen werden behandeld. Wij moesten als cadet vuurmonden, sluitstukken,
projectielen, handvuurwapenen, tijden schokbuizen enz. uit het hoofd in doorsnede
op schaal kunnen teekenen.
Ofschoon van de bijna 500 beroepsofficieren der artillerie er slechts 11 dienst
doen bij het korps pontonniers en 10 bij het korps torpedisten, waaronder nimmer
pas aangestelde officieren, werd niettemin vrij uitvoerig stilgestaan ook bij de
bijzonderheden der militaire bruggen en der torpedo's. Wie later bij een dier korpsen
werd ingedeeld, had het geleerde, dat trouwens voor de practijk onvoldoende was,
vergeten; veel was sedert zijn studietijd ook veranderd en hij begon van meet af aan
als recruut bij zijn korps.
Uitvoerig werden verder nog de tactiek der vestingartillerie, de aanval en
verdediging van vestingen, alsmede de ballistiek met behulp der hoogere wiskunde
behandeld. Ik geloof niet, dat, behalve de 7 artilleristen, bij de schietschool ingedeeld,
en de 5 leden van de commissie van proefneming, ooit iemand hiervan iets noodig
heeft gehad. De bij het schieten te pas komende berekeningen zijn thans zóó
eenvoudig, dat de veld- en de vesting-artillerist, die de gewone goniometrie machtig
is, zich uitstekend redden kan.
Een derde vak was de pionier- en versterkingskunst; van deze laatste werden
zoowel de veld-, de tijdelijke en de duurzame onderwezen. Voor velen een ware
lijdenshistorie. Hadden wij - behalve een zeer algemeen geschiedkundig overzicht
en eenige mededeelingen nopens de moderne denkbeelden - wat de duurzame
versterkingskunst betreft, volstaan met ons oude forttype, het nieuwe en de inrichting
onzer pantserforten, ieder onzer had zich in dit opzicht in zijn toekomstige rol van
tweede-luitenant der Nederlandsche vestingartillerie volmaakt thuis gevoeld. Men
ging echter ook hier veel verder. Na eenige deeltjes pionierkunst, waarvan wij door
gebrek aan tijd slechts een

Onze Eeuw. Jaargang 8

410
algemeen overzicht konden krijgen, volgde de veldversterkingskunst; daarna de
tijdelijke, eindelijk de duurzame versterkingskunst, waarbij als aanhangsel allerlei
onderwerpen der militaire bouwkunde werden gevoegd. De meeste tijd werd gewijd
aan de duurzame versterkingskunst, die werd ingeleid door een breed opgezet
historisch overzicht, aanvangende in den tijd, toen het buskruit nog niet uitgevonden
was. Daarna werd niet alleen aan het in Nederland bestaande veel tijd gewijd, doch
ook aan buitenlandsche systemen en ontwerpen. Wij moesten, wederom uit het hoofd,
pantserkoepels, pantserstanden, hefkoepels voor middelbaar en licht geschut, zoowel
Fransche als Duitsche stelsels, uit het hoofd kunnen teekenen. Het is in mijn tijd
voorgekomen, dat een cavalerist, voor Indië bestemd, op een examen een
pantserkoepel moest teekenen! Thans, 20 jaar later, moet, geloof ik, de eerste koepel
in Indië nog gebouwd worden en wanneer aldaar nog eens tot de aanschaffing wordt
overgegaan, zal men wel zoo wijs zijn geen systemen te kiezen, die vóór 20 en meer
jaren als modern golden... en er ook wel geen cavalerist mee belasten!
Kenschetsend voor den geest van het onderwijs is het ook, dat eenmaal op een
eindexamen der artilleristen een met schetsen toegelichte verklaring werd gevraagd
- die derhalve tijdens den cursus ook behandeld was - van de wijze, waarop in een
kustkoepel een zware vuurmond wordt verwisseld. Wanneer men nu weet, dat die
zware kanonnen van 30 en 24 c.M. tusschen 1880 en 1890 door personeel van K r u p p
in onze kustforten zijn opgesteld, dat zij er sedert dien nimmer uit geweest zijn,
volgens velen er ook niet uit kunnen en dat zij, zoo zij tijdens een oorlog onbruikbaar
raakten, eerst na afloop daarvan en alleen door personeel van genoemde firma wellicht
verwisseld zouden kunnen worden, dan beseft men eerst recht de wijze, waarop bij
het militair onderwijs in sommige vakken met de eischen der practijk werd rekening
gehouden.
Een ander struikelblok voor velen vormde het landmeten en waterpassen, waarvan
wij een lijvig leerboek met dito atlas kregen. Had men zich bij dit vak bepaald tot
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datgene, wat ieder officier te pas kan komen, n.l. het snel, zonder of met zeer
eenvoudige instrumenten, in teekening brengen van terreinen, het vak zou nuttig en
voor een ieder gemakkelijk te leeren zijn geweest. Doch ook hier ging men veel
verder. Allerlei samengestelde instrumenten en verschillende methodes, die bij het
in kaart brengen van terreinen toepassing vinden, werden behandeld. Behalve aan
genie-officieren en aan de zeer weinige infanterie-officieren, die later bij de Militaire
Verkenningen werden gedetacheerd en daar van meet af worden opgeleid, zal het
vak wel nimmer aan iemand te pas zijn gekomen. Het zou belangwekkend zijn te
weten, hoeveel officieren, waaronder cavaleristen, door het bestaan van dat vak één
jaar later den officiersrang hebben bereikt.
Andere vakken, waarin veel verder gegaan werd dan noodig en waarop bij de
opleiding tijd ware te winnen, vormden de scheikunde en het militair recht. Ook
laatstgenoemd vak was voor velen een struikelblok, daar het niet behoorlijk kon
verwerkt worden. De gewone officier heeft in den regel aan de kennis van de wet op
de krijgstucht voldoende, en zoowel met het strafrecht als de rechtspleging niets te
maken. Dit zou in verhoogde mate het geval zijn, indien men, in verband met het
verdwijnen van het vrijwilligers-element in ons leger en daarmede met het afnemen
van het aantal strafzaken, het getal krijgsraden wilde beperken en dezen een meer
permanent karakter toekennen door er slechts officieren in op te nemen, die van het
militair recht tijdens hun loopbaan een speciale studie hebben gemaakt.
Ten slotte werd ook aan lijnteekenen zeer veel gedaan. Moge het van groot nut
zijn voor de a.s. officieren der genie, dien der andere wapens komt het bijna nimmer
te pas.
Nu betreffen deze mededeelingen wel is waar een toestand van circa 20 jaar
geleden, doch de programma's en eischen zijn sedert dien weinig veranderd. Ook de
leerboeken namen niet in omvang af; integendeel! Zoo bestaat thans dat der artillerie,
bestemd voor de cadetten van dat wapen, uit de volgende deeltjes in 8vo formaat,
ieder deeltje met een atlas:
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Afd.
Techniek.

Afd.
Tactiek.

Hoofdst.

I.

Materialen

183

blz.

Hoofdst.

II.

Ontplofbare 127
stoffen

blz.

Hoofdst.

III.

Geschut enz. 200
a.

blz.

b.

235

blz.

214

blz.

Hoofdst.

IV.

Draagbare
wapenen,
enz.

Hoofdst.

V.

Is vervallen.

Hoofdst.

VI.

Voertuigen1) 50
±

blz.

Hoofdst.

VII.

Militaire
bruggen,
enz.

118

blz.

Hoofdst.

VIII.

Torpedo's,
enz.

222

blz.

Hoofdst.

I.

Het schieten. 557

blz.

Hoofdst.

II.

Batterijbouw. 216

blz.

Aanval en verdediging van duurzame werken

317

blz.

Totaal ±

2440

blz.

Het aantal platen, bij deze deelen behoorende, bedraagt ongeveer 150. Dit alles
betreft één vak van onderwijs.
Het behoeft na al het bovenstaande wel geen betoog, dat - wilde men bij de
opleiding aan de K.M.A. breken met deze groote hoeveelheid kennis, die door gebrek
aan tijd toch niet behoorlijk verwerkt kan worden en het overgroote deel der leerlingen
later nimmer te pas komt - de opleiding van de officieren der artillerie, en zeer zeker
ook van die der infanterie en der cavalerie, in 2 jaar ware te voltooien. Indien het
eerste jaar voor een groot deel aan de practische vorming werd gewijd, zou men,
ondanks den beperkten duur der opleiding, officieren verkrijgen, die practisch nog
beter bruikbaar zijn dan zulks thans met de pas aangestelden het geval is. Voor de
toekomst zouden zij niets minder beloven dan thans, eerder meer, omdat hun studiezin
niet belangrijk ware geschaad tijdens een driejarige instampperiode, waarbij men
van de eene repetitie in de andere valt.
Het spreekt overigens wel van zelf, dat vereenvoudiging van de eerste opleiding
van allen, nadere voorzieningen noodig zou maken betreffende de hoogere vorming
van de kundigste en meest arbeidzame elementen op rijperen leef1) Moet nog verschijnen.
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tijd. Aan de Hoogere Krijgsschool worden thans jaarlijks voor officieren van het
leger hier te lande slechts 10 plaatsen voor de krijgskundige studiën opengesteld,
terwijl aan de hoogere technische vorming van officieren nog zeer weinig gedaan
wordt.
Werd het aantal studiejaren aan de Koninklijke Militaire Academie teruggebracht
van 3 tot 2, dan zou het aantal cadetten, dat nu gemiddeld 330 bedraagt, tot ongeveer
220 dalen. Daar het aantal leerlingen van den Hoofdcursus zelden de 110 overschrijdt,
zou die inkrimping in staat stellen deze instelling als zoodanig op te heffen en haar
naar de Academie over te brengen. Het bestaande aantal leeraren van de K.M.A. zou
voldoende zijn voor de 330 cadetten en leerlingen van den Hoofdcursus. M.a.w. men
zou alle kosten van laatsgenoemde instelling besparen1). Daarbij werd dan het voordeel
verkregen, dat alle officieren van één instelling kwamen, dat cadetten en
hoofdcursianen van hun onderling verkeer partij zouden trekken en dat tusschen alle
aanstaande officieren van gelijken leeftijd tijdens de opleiding een band werd gelegd.
Wat het gehalte van het onderwijs betreft, zouden vooral de leerlingen van den
tegenwoordigen Hoofdcursus erbij winnen, die thans bijna uitsluitend les krijgen
van officieren van één wapen, dat der infanterie. Ook de leermiddelen zijn te Breda
beter dan te Kampen, evenals de terreinen voor de practische vorming.
Slechts wat de opleiding der genie-officieren betreft, zou een minstens driejarige
cursus gehandhaafd moeten blijven. De tweeledige vakopleiding, die zij krijgen
moeten, n.l. tot militair ingenieur en tot pionierofficier, maakt, dat inkrimping van
den leertijd niet wel mogelijk is. De tegenwoordige kolonel der genie S n i j d e r s ,
die indertijd naar aanleiding van een artikel van een wapengenoot zeer be-

1) Op de begrooting voor 1908 komt zij met ruim 107 duizend gulden voor, de Cadettenschool
na aftrek van f 18.000, door de ouders te betalen, met ruim 124 mille. Totale bezuiniging f
231.000, en bovendien de pensioenen voor het vaste personeel.
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langwekkende beschouwingen omtrent de opleiding tot officier der genie in den
‘Militairen Spectator’ ten beste gaf1), eischte zelfs een vierde studiejaar. Hij zeide in
dat artikel o.a.:
‘Bij de meeste der jonge officieren, die ons wapen intreden, is de grondslag, waarop
zij moeten voortbouwen, niet breed genoeg aangelegd, noch voldoende deugdelijk
bevestigd om in het algemeen waarborgen te verschaffen voor een voortgezette en
vruchtdragende wetenschappelijke ontwikkeling.
Het geheele onderwijs draagt den stempel van overhaasting. En wat erger is: de
leerling wordt overladen met een dosis wetenschap, die hij, zelfs bij goeden wil en
voldoenden aanleg, in dien korten tijd niet kan verwerken en tot zijn blijvend
eigendom maken. Ondanks groote inspanning van leeraren en leerlingen dreigen
vluchtigheid en eenzijdigheid te ontstaan, waar grondigheid en degelijke kennis
moeten worden geëischt. Het onderwijs krijgt zoodoende een schoolsch karakter; er
wordt niet gestudeerd om te weten, er wordt geleerd voor examens.’
Tijdens zijn studietijd moet de aanstaande genie-officier worden opgeleid, zoowel
tot civiel- en waterbouwkundig ingenieur - waartoe veel technische kennis wordt
vereischt - als tot een kundig krijgsman. Zonder een grondige bekendheid met de
oorlogvoering in het groot, de strategie, en met de tactiek, zonder juist inzicht in de
eigenaardige krachten, welke ons land in militair opzicht vooral in zijn
bodemgesteldheid bezit, zullen de adviezen, welke van den genie-officier uitgaan,
een deugdelijken grondslag missen en zal de wijze, waarop hij het vermoedelijke
gevechtsveld duurzaam, tijdelijk of vluchtig versterkt, geen verband houden met de
eischen, welke de oorlogvoering stelt, ja, zal die wijze daarmede in strijd kunnen
zijn. Aangezien de genie-officier, hoofdzakelijk op het gebied van den fortenbouw,
doch ook op dat van den kazernebouw, veel tot stand brengt, wat lange jaren gebruikt
zal moeten worden, zonder

1) Jaargang 1901, blz. 253 e.v.
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dat ingrijpende wijzigingen meer mogelijk zijn, is het een eisch, dat die officier,
reeds bij zijn intrede in het vaste korps, militair-wetenschappelijk uitnemend onderlegd
zij. En waar nu de opleiding tot burger-ingenieur te Delft gemiddeld 4 of 5 jaar eischt,
zal - zelfs, indien al, wat bij de opleiding slechts eenigszins gemist kan worden,
overboord geworpen wordt - ook voor den militairen ingenieur, ondanks de meer
gunstige studievoorwaarden, zeker niet met minder dan 4 jaar mogen worden volstaan.
Verkorting van den thans geldenden leertijd is in geen geval mogelijk. Daarbij komt,
dat vele argumenten, die pleiten vóór een eenvoudige eerste opleiding der officieren
van de 3 andere wapens, aangevuld door een hoogere vorming der daarvoor in
aanmerking komende individuën op rijperen leeftijd, voor de genie-officieren niet
gelden. Deze worden meermalen op jeugdigen leeftijd reeds in een zelfstandigen
werkkring geplaatst, waarin het, naast gezond verstand, op een degelijke militaire
en technische kennis aankomt.
Wanneer voor hen een studietijd van vier jaren vereischt wordt, zullen zij tegenover
hun tijdgenooten der andere wapens in ongunstige omstandigheden verkeeren.
Desgewenscht zou men ook hen na 2 jaar tot officier kunnen aanstellen en hen dan
als zoodanig nog twee jaar laten doorstudeeren. De bezwaren, weleer aan de z.g.
applicatieschool ondervonden, n.l. dat de jonge officieren niet voldoende werkten,
zouden hier bij een zeer beperkt getal, over het geheel met studiezin toegeruste jonge
genie-officieren in veel geringer mate worden ondervonden en vermoedelijk wel
geheel te overwinnen zijn. Een andere weg ware, zich eenvoudig bij dien langeren
studietijd neer te leggen. De genie-officier zou eerst na 4 studiejaren officier worden,
die van de andere wapens in 2. De opleiding tot genie-officier wordt dan minder
aantrekkelijk, wat echter gedeeltelijk door vrijstelling van studiekosten kan worden
verzacht, en overigens nog niet zoo'n groot bezwaar zou zijn. Thans komen doorgaans
alle eerste nummers van het toelatingsexamen tot de K.M.A., dat zijn gemiddeld de
intellectueel best ontwikkelden, bij de genie. Al moet nu
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toegegeven worden, dat dit wapen zeer zeker kundige elementen behoeft, zoo is het
aan den anderen kant toch ook bedenkelijk, dat de intellectueele élite zich in één,
nog wel klein wapen opeenhoopt. Ook het hoofdwapen, de infanterie, alsmede de
artillerie en de cavalerie hebben behoefte aan bekwame officieren.
Behalve het vereenvoudigen van de officiersopleiding aan de K.M.A., wat een
versterkten toeloop tot die inrichting ten gevolge zou hebben, is er nog een ander
middel om het korps beroepsofficieren nieuwe krachten toe te voeren. Dat middel
kan er zelfs toe bijdragen om voor bedoeld korps te winnen begaafde, van militaire
hoedanigheden voorziene, plichtgetrouwe elementen, die liefde bezitten voor hun
vak. Wij bedoelen den overgang van reserve- en militie-luitenants tot het korps
beroeps-officieren mogelijk te maken. Voorloopig zou deze aanvullingswijze naast
de bestaande in het leven geroepen moeten worden. Blijkt, dat zij voldoende
quantitatieve uitkomsten schenkt, dan verdient zij om hare groote voordeelen in de
toekomst beslist aanbeveling.
Aan de bestaande opleiding tot beroeps-officier kleeft een principieele fout, die
wel is waar bijna elke vakopleiding eigen is, maar die, dank zij het instituut der
reserve- en militie-luitenants, hier gemakkelijker weg te nemen ware dan elders, n.l.
het feit, dat men zijn beroepskeuze op te jeugdigen leeftijd moet doen. Dit kwaad
kan worden weggenomen, indien men van genoemd instituut het doorgangshuis
maakt, dat leidt tot het korps beroepsofficieren.
De bestaande wijze van recruteering van dit korps schenkt niet alle vereischte
waarborgen, dat men menschen bekomt, wier karaktereigenschappen geschikt zijn
voor wat men van de moderne beroepsofficieren moet verwachten en die tevens
liefde en toewijding bezitten voor het gekozen beroep. Thans wordt de
adspirant-officier, bijna uitsluitend op grond van een zuiver theoretisch examen, dat
slechts onbetrouwbare uitkomsten schenkt, op 15- tot 19-jarigen leeftijd toegelaten
te Alkmaar of te Breda. Eén enkele
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keuring van hoogstens 10 minuten beslist over de lichamelijke geschiktheid.
Jongens zonder karakter, zonder energie, met niet den minsten militairen aanleg
kunnen hier gaan boven uitnemende elementen, alleen, omdat zij wat vlijtiger
studeerden of omdat het geluk hun op het examen enkele uren dienstig was. Zoo
schreef b.v. voor eenige jaren een bevoegd beoordeelaar, werkzaam bij het Middelbaar
Onderwijs: ‘Ik heb gezien, dat jongens te lam om zich te bewegen en te saai om te
praten, waar absoluut niets bij zat, werden toegelaten tot de K.M.A., omdat ze één
nummer hooger kwamen te staan dan flinke, degelijke jongens, als 't ware geboren
officieren.’ Wanneer men nu bedenkt, dat de gewone vrijwilliger niet tot korporaal
bevorderd wordt, tenzij hij daarvoor geschikt wordt geoordeeld, doch dat er bijna
geen cadet is, die, te Alkmaar of te Breda aangenomen, niet als tweede-luitenant de
K.M.A. verlaat; wanneer men verder in het oog houdt, dat in het Nederlandsche leger
voor den jongen officier een gewoonterecht op den kapiteinsrang bestaat en dat de
normale diensttijd 40 jaar bedraagt, dan blijkt duidelijk, hoe gebrekkig bij de bestaande
recruteeringswijze van het korps beroepsofficieren de waarborgen zijn, dat alle
elementen daarvan liefde en de noodige bekwaamheid voor hun vak bezitten. Volgens
de bestaande regeling kunnen, meer nog van Breda dan van Kampen, jongelieden
den officiersrang bereiken, die 40 jaar lang een schadepost vormen voor den Staat;
officieren zonder militairen zin, maar ook zonder geestkracht om te breken met een
richting, die hun niet voldoet en waarin zij nooit iets presteeren zullen. Het is toch
duidelijk, dat van diegenen, die zich op den duur in de militaire samenleving òf
teleurgesteld òf niet thuis gevoelen, slechts zij zullen verdwijnen, die òf over
voldoende geestkracht en geestesgaven beschikken om op lateren leeftijd nog een
nieuwe richting in te slaan, òf voldoende middelen bezitten om desnoods niets te
doen. De overigen blijven ‘hangen,’ zeer ten nadeele van zichzelven, maar ook voor
hun omgeving en voor 's lands dienst.
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Hoe veel zuiverder zou de toestand zijn, indien alle of een ruim aantal
beroepsofficieren eerst hun dienstplicht, hetzij als reserve-, hetzij als militieofficier
vervulden. Op hoeveel beteren grondslag zou dan het contract staan, tusschen den
Staat en den adspirant-beroepsofficier gesloten. Thans geschiedt zulks, hetzij bij de
komst te Alkmaar, hetzij bij die te Breda, op een leeftijd, waarop het individu tot
oordeelen nog niet bevoegd is, op een oogenblik, waarop het weinig of niets weet
van hetgeen het militaire leven hem vragen en brengen zal, terwijl omgekeerd het
legerbestuur zeer geringe waarborgen bezit, dat de aangeworvene inderdaad een goed
bruikbaar officier zal worden. Vooral de verbintenis te Alkmaar berust op een
onzuiveren grondslag.
Gaat de officier eerst in het vaste kader over, nadat de vorming tot reserve- of
militieluitenant volbracht is, dan kent men de individuën door en door, wat karakter,
ontwikkeling, dienstijver, kunde, practische geschiktheid, militaire gaven en aanleg
betreft, terwijl omgekeerd de adspirant-beroepsofficier zich een behoorlijk denkbeeld
heeft kunnen vormen van datgene, wat het militaire leven van hem eischt. Zoodoende
worden èn de Staat èn de individuën gewaarborgd tegen teleurstellingen.
Met het oog op deze voordeelen kan men zonder aarzelen het hier ontwikkelde
stelsel het stelsel der toekomst noemen. Zoowel onder de reserve- als onder de
militie-officieren bevinden zich uitstekende elementen, wat karakter,
wetenschappelijke ontwikkeling, practische geschiktheid, aanleg tot het uitoefenen
van gezag betreft; jongelui bovendien, die uitmunten door liefde voor het militaire
leven, die blaken van dienstijver, toonbeelden van stiptheid en plichtsbetrachting,
jonge mannen, die tijden achtereen vrijwillig onder de wapenen komen of er hunne
vacantie aan geven, al wordt hun beroepsopleiding daardoor geschaad en al vinden
zij thans in het militaire leven geen toekomst. Meermalen is door officieren, die
belast zijn geweest met de opleiding van verlofsofficieren of die hen bij hunne
compagnieën hebben gehad, erkend, dat zich daaronder jonge menschen bevinden,
die, wat dienstijver en practische ge-
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schiktheid betreft, voor de beste beroepsluitenants niet behoeven onder te doen en
die zij met het meeste genoegen blijvend bij hunne compagnieën zouden hebben.
Ook is algemeen bekend, dat meermalen reserve- en militieofficieren pogingen
hebben aangewend om in het vaste korps over te gaan. Dat werd echter nooit
toegestaan.1) Zeker zouden vele anderen ook zulk een poging hebben aangewend,
indien zij eenige kans van slagen had gehad. Tal van goede, ja uitnemende krachten
gaan aldus voor het vaste officierskorps verloren. In Denemarken begrijpt men dat
anders. Daar kunnen reserve (= militie) luitenants in het vaste korps overgaan.
Zooals hierboven reeds met een enkel woord werd aangestipt, zou de geschetste
wijze van aanvulling aanvankelijk naast de bestaande opengesteld moeten worden.
Wat zij quantitatief geven zou, kan niemand vooruit zeggen. Doch zooveel is zeker,
dat men langs dezen weg, dien der selectie, voor het korps beroepsofficieren elementen
zou winnen, die alle waarborgen verschaffen van uitstekende officieren te zullen
worden, in doorsnede hooger slaande dan men ze krachtens de tegenwoordige
regeling ooit krijgen zal. Mocht die weg ons een beteekenend aantal beroepsofficieren
schenken, dan zou geleidelijk het aantal plaatsen voor de K.M.A. en voor Kampen
verminderd kunnen worden, terwijl wellicht eenmaal, wanneer de behoefte aan
beroepsofficieren kleiner zal geworden zijn, doch de bevorderingskansen, mede
daardoor, verbeterd, het korps uitsluitend ware aan te vullen uit de reserve- en de
militieluitenants.
Natuurlijk is de vraag van gewicht, hoe de verlofsofficieren in het vaste korps zouden
kunnen overgaan. Wij willen bij hare beantwoording nog een oogenblik stilstaan.

1) Wel kan een vaandrig van het reserve-kader, onder terugstelling tot sergeant, overgaan bij
het beroepskader en dan mededingen naar een plaats op den Hoofdcursus. Daar de opleiding
hier nog twee jaar duurt, is deze overgang tot het korps beroepsofficieren een voor het
betrokken individu niet zeer voordeelige.
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De eenvoudigste regeling voor de toekomst zou zijn, indien in het korps
beroepsofficieren iedere verlofs-luitenant kon worden opgenomen, die door zijn
compagnies-, zijn bataljons- en zijn regiments-commandant daartoe practisch geschikt,
en tevens van voldoende beschaving en algemeene ontwikkeling werd verklaard.
Worden vooral in eerstgenoemd opzicht strenge eischen gesteld, dan bezit men bij
den verlofsofficier, die reeds ongeveer één jaar actief heeft gediend en dien men dus
door en door kan kennen, ruim voldoende waarborgen, dat hij een goed bruikbaar
officier zal zijn, ook, al werd verder afgezien van eischen nopens theoretische
kundigheden.
Stelt men zich voor den geest, wat tegenwoordig van den beroepsofficier, zeker
tot en met den kapiteinsrang, wordt gevorderd, dan zijn dit, behalve kennis van
reglementen en voorschriften, die ieder zich eigen maken kan, slechts
karaktereigenschappen, geestesgaven en lichamelijke geschiktheid. Naast toewijding,
ernst en plichtsbetrachting worden gevorderd liefde voor het vak en hart voor de
belangen van den gewonen soldaat, besluitvaardigheid en vlotheid, een juiste blik
op het terrein, de gave van zich te doen gehoorzamen en van om te gaan met den
troep, frischheid van geest, afkeer van sleur en de noodige lichamelijke geschiktheid.
Wie al deze gaven in de vereischte mate bezit - en een diensttijd van één jaar is ruim
voldoende om hieromtrent een op goede gronden berustend oordeel te kunnen
uitspreken - schenkt meer en betere waarborgen, dat hij, goed geleid, een uitstekend
beroepsofficier zal worden, ook voor de hoogere rangen, dan wie, met kennis van
wiskunde en allerlei bijzonderheden nopens artillerie en versterkingskunst beladen,
een theoretisch examen met goeden uitslag volbrengt. In de karaktereigenschappen
en geestesgaven van den aldus aangelegden verlofsluitenant bezit de Staat een
waarborg, dat de jonge beroepsofficier zal meeleven met het organisme, waaraan hij
zich verbonden heeft; dat hij rondom zich zal zien en zich door eigen studie verder
zal volmaken tot zijn taak. Voor dergelijke eigenschappen geven wij gaarne den
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weldra verouderden, wellicht nog eerder vergeten ballast van feitenkennis, waarmede
de jonge officier thans zijn intrede doet in het vaste korps.
Een bepaald vereischte is het echter, dat de verlofsofficier, die op de hier geschetste
wijze in het vaste korps overgaat, zich bevindt op het standpunt van algemeene
ontwikkeling, aangegeven door het eindexamen gymnasium of H.B.S. met 5-jarigen
cursus. Dit is beslist noodig, want terwijl de vakkennis wordt aangevuld en
ontwikkeld, ook in de practijk van het vak, worden de grondslagen der algemeene
ontwikkeling later slechts zelden uitgebreid, vooral niet in het korps beroepsofficieren.
Dit standpunt neemt men ook in Duitschland in, waar men voor den ‘Armee-Officier,’
naast een beperkte dosis vakkennis, een voldoende algemeene ontwikkeling eischt.
Hoeveel aanlokkelijks het moge hebben om verlofsofficieren zonder nader examen
in het vaste korps te laten overgaan, toch vallen daartegen eenige bedenkingen aan
te voeren, die dit stelsel in ongewijzigden vorm minder aanbevelenswaard maken.
Die bedenkingen nagaande, kan men tevens opsporen, op welke wijze zij waren weg
te nemen:
1o. Zou het oordeel nopens de vraag of voldaan wordt aan de eischen, die men den
verlofsluitenant stellen moet om in het vaste korps over te gaan,
noodzakelijkerwijze bij verschillende regimenten, ja wellicht bij onderdeelen
daarvan, uiteenloopen, hoe nauwkeurig die eischen ook werden geformuleerd.
De maatstaf, b.v. door de verschillende compagniescommandanten bij de
beoordeeling aangelegd, zou zeer verschillen en, waar in dezen aan hun oordeel
terecht een groote waarde toegekend, dus een groote invloed zou geschonken
worden, ware tevens reeds ongewild, doch onvermijdelijk de deur voor
onbillijkheid opengesteld. Bovendien ware de mogelijkheid van protectie niet
ten eenenmale buitengesloten, wat ook tot omzichtigheid maant.
o Is het wel niet onvermijdelijk noodig, maar toch zeer gewenscht, dat bij den
2.
jongen officier een grondslag wordt gelegd voor verdere studie, vooral op het
gebied van
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tactiek, krijgsgeschiedenis, legervorming en oorlogvoering op eigen bodem;
een grondslag, waarop later kan worden voortgebouwd en die hem reeds vroeg
de oogen opent voor de behoeften onzer landsverdediging. Deze grondslagen
zouden in het boven ontwikkelde stelsel worden gemist. Ook de aanvulling van
het Indische officierskorps zou op bezwaren stuiten, indien vóór dien overgang
van den verlofsofficier geen aanvullende studiën werden geëischt.
o Zou men in het officierskorps den weldadigen invloed gaan missen van de
3.
banden, thans te Breda tusschen studiegenooten van verschillende wapens in
den leertijd gelegd. Die banden zijn voor de betrokken individuën van hooge
waarde; zij zijn mede uit een algemeen militair oogpunt van beteekenis. Kwamen
de officierskorpsen van de verschillende wapens voort uit de verlofsofficieren,
dan zouden die korpsen, uitsluitend door krachten van het eigen wapen opgeleid,
na verloop van tijd meer en meer op zich zelf gaan staan en zich ook bij hun
vorming ongetwijfeld aan eenzijdigheid schuldig maken.
Ten volle der overweging waard, ook voor de opleiding der a.s. infanterie-, cavalerieen artillerie-officieren, zijn de woorden, door den toenmaligen majoor der genie C.J.
S n i j d e r s neergeschreven, toen een zijner wapenbroeders voorgesteld had de
genieofficieren voortaan te recruteeren uit civiel-ingenieurs, die bij het regiment
genietroepen een theoretischen en practischen aanvullingscursus van één jaar zouden
doorloopen: ‘En wat ik.... nog het meest zou betreuren, is dat de opleiding van den
genieofficier voortaan zou worden geïsoleerd van die der andere wapens. Ik hecht
aan de tegenwoordige co-educatie overwegende waarde. Zij legt banden in het
officierskorps, die het leven duren. Het samenzijn van cadetten van alle wapens, zoo
voor het leger hier te lande als voor Indië aan de tegenwoordige Academie legt niet
alleen den grondslag voor een latere vruchtbare samenwerking tot een
gemeenschappelijk doel en tot onderlinge waardeering der verschillende wapens,
maar het bevordert tevens door tal van gezamenlijke lessen, oefeningen en
besprekingen de veelzijdigheid der opleiding
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en verruimt den gezichtskring der aanstaande officieren.’ Gulden woorden, die een
ernstige waarschuwing bevatten om nooit tot een stelsel van wapensgewijze
vakscholen terug te keeren. Het verblijf aan een militaire Academie is nuttig in allerlei
opzichten.
Om de drie bovengenoemde nadeelen te vermijden zou het gewenscht zijn, dat
alle verlofs-luitenants, die in het vaste korps wenschten over te gaan en daartoe door
hun compagnies-, bataljons- en regimentscommandant aanbevolen werden, de lessen
van het oudste studiejaar van de gereorganiseerde Koninklijke Militaire Academie
met tweejarigen cursus volgden. Werd hiermede bij de vaststelling van de leerplans
voor de beide studiejaren dier inrichting rekening gehouden, het eerste jaar
hoofdzakelijk aan de practische vorming gewijd, zoodat men bij het einde daarvan
ongeveer de kennis van den militie- (reserve-) luitenant bezat, dan zouden de reserveen de militie-tweede-luitenants zonder veel moeite bij het 2e studiejaar kunnen
aansluiten. Een practisch en theoretisch examen aan het einde van dat jaar zou dan
beslissen over de volgnummers, waarmede allen, zoowel verlofs-luitenants als
cadetten, hun intrede als beroeps-tweede-luitenants in het leger zouden doen.
Wij gelooven, dat aldus onderlegde beroepsofficieren practisch nog bruikbaarder
zouden zijn dan degenen, die thans de K.M.A. verlaten; dat zij over een voldoenden
nationaal-wetenschappelijken grondslag zouden beschikken om daarop bij hunne
verdere studiën voort te bouwen, terwijl de zich aanmeldende stof voor
beroepsofficieren beter gezift zou zijn dan zulks bij de tegenwoordige opleiding ooit
het geval kan wezen. Jongelieden, die denken op den duur in het militaire leven geen
bevrediging te zullen vinden, zouden niet in het korps beroepsofficieren overgaan,
terwijl zij, wier militaire eigenschappen beslist onvoldoende zijn, zouden geweerd
worden.
De hier geschetste wijze van overgang van verlofsluitenants tot het korps
beroepsofficieren kan echter slechts langzamerhand tot stand komen, nadat de wet
op het militair onderwijs van 1890 volledig herzien en het onder-

Onze Eeuw. Jaargang 8

424
wijs op de K.M.A. op een meer eenvoudige en op de practijk gerichte leest geschoeid
zal zijn.
Wil men voorloopig niet zóó ver gaan, dan zou de hier voorgestane
aanvullingswijze voorloopig naast de bestaande opengesteld kunnen worden. Daartoe
dient men te eischen, dat de adspirant-beroepsluitenant deelneemt aan het eindexamen
van de K.M.A. of van den Hoofdcursus; bij slagen zou hij dan op het bij dat examen
verkregen nummer in de ranglijst moeten worden geplaatst. De practische geschiktheid
kan bij dit examen buiten beschouwing blijven; daarover kan een veel vollediger
oordeel worden uitgesproken bij het korps, waarbij de adspirant tot verlofsofficier
is gevormd. Natuurlijk zou men den betrokken adspiranten moeten toestaan de lessen
aan de K.M.A. of den Hoofdcursus te volgen. Hen daartoe te verplichten, schijnt niet
geraden. Door eigen studie ware het gewenschte resultaat wellicht in korteren tijd te
verkrijgen, en wie er langs dien weg komt, is, vooral voor de toekomst, nog meer
waard. Maakt men zich los van de vraag - waaraan men in het militaire leven nog te
veel vasthoudt - hoe en in hoeveel tijd de noodige bekwaamheid en kennis verkregen
zijn, dan valt tegen een soortgelijke regeling geen bedenking aan te voeren. Er dient
bij toelating tot het korps beroepsofficieren slechts één vraag beantwoord te worden:
Is de adspirant goed bruikbaar?
Het korps beroepsofficieren zou door uitstekende elementen worden versterkt,
indien op den hierboven geschetsten voet, en voorloopig naast de bestaande opleiding,
aan reserve- en militie-luitenants de gelegenheid werd geboden om in het vaste korps
over te gaan.
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Christelijk sociaal
Door Prof Dr. P.D. Chantepie de la Sausaye.
Dr. J.R. S l o t e m a k e r d e B r u i n e . Christelijk sociale studiën. Utrecht, G.J. R u i j s 1908.
De schrijver van dezen lijvigen bundel studiën die mij van ongemeene beteekenis
schijnt te zijn, staat met zijn volle overtuiging in voor de leus: christelijk sociaal.
Hij bepleit haar noodzakelijkheid, hij ontvouwt haar inhoud, opzettelijk in hst. I, in
allerlei toepassing door geheel zijn boek. Hij bedoelt haar als een waarlijk geestelijke
leus, eisch van christelijke vroomheid, allerminst als vlagvertoon of tot partijvorming.
Een christelijke sociologie wil hij niet ontwerpen, evenmin ziet hij uit naar een
christelijke maatschappij, hij weet: ‘het eeuwige kan niet vastgelegd worden in welk
wordend en wisselend kader ook’ (p. 6). In de gegeven toestanden doet hij de
christelijke eischen hooren en wekt het christelijk geweten, en zoo schrijft hij voor
de praktijk van het leven (p. 102, 110). Wars van de kwakzalverij die alles afdoende
antwoorden geeft, even afkeerig van de gedienstigheden der praktijk die de volstrekte
eischen plooit en daarop laat afdingen, schroomt hij niet dikwijls te doen uitkomen
dat een geding nog niet in staat van wijzen is of hijzelf met zijn oordeel nog niet
gereed. Bezadigheid is mede een openbaring van het christelijk besef (p. 14); zij is
het teeken dat men onder
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de tucht der waarheid leeft en haar lief genoeg heeft om te erkennen dat zij hooger
staat dan ons eigen inzicht. Tevens een teeken dat men afziet van het goedkoop succes
dat te behalen is met scherp belijnde beginselen (zoo reeds voorbericht VII).
Zoo spreekt hier een voorganger der gemeente, niet een man die zich aangordt om
een rol op het staatstooneel te gaan spelen, gelijk zijn Duitsche geestverwant F r .
N a u m a n n . Onze schrijver bedoelt bij de geloovigen en in de kerk het bewustzijn
te wekken dat de christelijke roeping voor een goed deel ligt op het terrein van 't
maatschappelijk leven. Al zou hij wel niet geheel beamen wat R. R o t h e voor een
halve eeuw voorstond dat de hedendaagsche taak van 't christendom meer in den
staat dan in de kerk te vinden is, al ligt integendeel kerkinrichting hem na aan 't hart,
dit is toch voornamelijk om den invloed dier kerk op de maatschappij.
Daaraan ontbreekt ten onzent nog schier alles. Armoedig - de klacht komt nog al
eens uit zijn pen - acht Dr. S l o t e m a k e r d e B r u i n e wat tot nogtoe in Nederland
van christelijk sociaal werk is geleverd. Nauwelijks vermeldt hij de geschriften van
enkele predikanten over socialisme; men zal in deze terughouding humaniteit kunnen
waardeeren. Want het is allerwege duidelijk dat de conservatieve schrijvers die met
bijbelteksten uitmaken wat veel ingewikkelder is dan zij vermoeden hem evenmin
kunnen behagen als die vooruitstrevende wier kritiek der bestaande toestanden in
goedkoop toornen en ‘theater-verontwaardiging’ (p. 14) bestaat. Hij wil het zich niet
zoo gemakkelijk maken. Voortreffelijk is zijn hst. II over het bijbelgebruik, waarin
hij aantoont dat het beroep op, de goedkeuring of onderstelling van zekere
maatschappelijke toestanden in de Heilige Schrift volstrekt niet uitmaken of zij nog
in onze dagen geduld mogen worden, en dat het goedkoop verwijzen naar den bijbel
zonder rekening te houden met de wettige uitkomsten van historische studie en zonder
door te dringen in den voortgang der openbaring slechts in schijn geloovig, inderdaad
ongeestelijk is.
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Doch ik mag niet door wat refereeren en excerpeeren den indruk wekken alsof mijn
artikel de lectuur van het boek half overbodig maakt; integendeel wensch ik die
lectuur met nadruk aan te bevelen. Nu kan dit niet beter dan door op het belang van
christelijk sociaal werken te wijzen; gedeeltelijk aan de hand van den schrijver.
Allerlei heeft hij in zijn opzettelijk fragmentarischen arbeid slechts even of niet
aangeroerd (b.v. zie de noot p. 20), veel van wat ik hem schijnbaar tegenwerp erkent
en beaamt hij ook wel; want hij heeft met goed overleg telkens gestreefd naar
rechtvaardig oordeel ook over wat niet op zijn lijn ligt. Zoo is er tusschen ons
ongetwijfeld verschil van gevoel, van accent, van atmosfeer, een verschil dat mij de
waarheid van wat hij zegt niet doet miskennen ofschoon ik telkens ook tegenspraak
bij mij voel opkomen, en dat hem kan nopen mij op tal van zinnetjes te wijzen waarin
hij wel toegeeft wat ik hem te gemoet voer. Boven dat verschil echter staat mijn
hartelijke sympathie voor de kloeke daad van dit geschrift. Allerminst zou ik wenschen
iets te zeggen waardoor zij die de schrijver wakker schudt weer zouden indommelen.
Toch is mijn eerste opmerking eene die wellicht zijn en veler ongenoegen kan
wekken. Zij is deze: de sociale vragen schijnen mij voor het geestelijk leven in 't
algemeen en ook voor den christelijken wandel niet van dien allereersten rang, van
die alles overwegende beteekenis te zijn, die men er heden aan toekent. Wij leven
in een tijd waarin het sociale alles dreigt op te slokken. Hiertegen nu verzet zich niet
alleen het gevoel van hen die nu eenmaal wantrouwend zijn tegenover wat al te zeer
in de mode is en bevreesd in den stroom van den tijdgeest hun eigen leven kwijt te
raken, maar ook het inzicht dat de uitsluitende bemoeiing met de maatschappij het
leven grover en uiterlijker zal maken. De enkele mensch gaat toch niet op in de
samenleving. En zelfs met het oog op de taak die hij naar buiten te vervullen heeft
geldt het woord van dien jonggestorven leerling van V i n e t : ‘pour se donner il faut
se posséder’ (A. L è b r e ). Ik weet: wij mogen den mensch niet buiten de samenleving
plaatsen
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maar toch make men niet van de sociale waarde maatstaf voor wetenschap, kunst,
vooral niet voor 't innerlijke leven. Doet men dit - en hoe vaak geschiedt het! - dan
verengt men den gezichtskring zelfs van het sociale: immers men rekent daarbij dan
niet in ruimen zin des menschen verhoudingen onderling en invloed op elkaar, men
beperkt het tot den bouw der maatschappij, de vragen van productie en verdeeling
der goederen, van arbeid en loon, kortom datgene waaraan men meestal denkt als er
van ‘sociale questies’ sprake is.
Verre van mij te miskennen dat de christen ook in dezen een roeping heeft, een
vaak verwaarloosde roeping; maar (en hier beroep ik mij op Dr. S l . zelf) dit ingaan
in de breede verhoudingen van het maatschappelijk leven zal zijn christelijk karakter
precies in die mate verliezen als het voorbijziet de diepe, persoonlijke behoeften der
menschelijke ziel. Geen christen kan dit ontkennen, geen christen vergeten het te
zeggen; maar men kan het zoo druk krijgen met socialen arbeid dat men de herinnering
wel zeer noodig heeft.
In deze richting nu ben ik niet zonder eenige beduchtheid. Niet zoozeer voor den
schrijver zelf als voor een aantal predikanten die zonder zijn hooge eigenschappen
geneigd konden zijn hem na te volgen. Een nieuwe richting, een nieuwe leus, een
bundel van nieuwe questiën: wat is welkomer dan dit? Ik zie het reeds staan op de
programma's van vergaderingen en als titels van courantartikeltjes: christelijk sociaal;
het standpunt van Dr. S. de B.; de questie der vakvereenigingen enz. Gaarne doe ik
daartegen een waarschuwend woord hooren, en ik verblijd mij dat ik daarbij Dr. S l .
zelf aan mijn zijde heb. Hij wil sociaal gepredikt hebben, maar van min of meer
courantenpraat op den kansel is hij minstens even afkeerig als ik. Hij wil dus niet
dat de prediker de aanhangige vragen bespreke of bijzondere gevallen aanroere, hij
eischt dat de kansel de sociale beginselen van het Evangelie inprente.
Merkwaardig is hoe diep en juist hij deze opvat: daarbij is het niet altijd maar weer
To l s t o i die ten tooneele

Onze Eeuw. Jaargang 8

429
komt (over hem zeer juist p. 105-109), maar als sociale woorden die de kerk in de
wereld moet doen hooren, ontwikkelt hij deze hoofdgedachten: er is een God, van
dien God is deze aarde, er is een opstanding der dooden, wij hebben een Heiland
(p. 305-308): woorden van zoo indringende beteekenis en wijde strekking dat zij
waarlijk geen uitroepteekens noodig hebben.
Deze dingen te prediken en te leeren zal vrucht dragen in onze sociale
verhoudingen. Welnu: zonder eenig voorbehoud sluit ik mij aan bij wat in dit pleidooi
ligt voor de vernieuwing onzer preekmanier. Het komt ook mij voor alsof er maar
al te vaak onvruchtbaar gepreekt wordt. De preek die eenvoudig de oude dogmatiek
wat aangedikt of wat afgeknot opdischt met enkele snufjes van toespelingen op
actueele zaken gekruid, heeft geen vat meer op denkende menschen en geen toekomst
bij 't jongere geslacht van alle standen. Men late zich niet bedriegen door het succes
dat zij nog heden geniet wanneer zij maar van een rappe tong vloeit. De goede
prediking moet het oude en het nieuwe gansch anders vermengen. Zij moet het
Eeuwig Evangelie, Jezus Christus die gisteren en heden dezelfde is en in eeuwigheid,
levend voorstellen, het geloof waardoor dit alleen kan als eigen bezit uiten en brengen,
wel niet angstvallig en gemaakt de klassieke vormen der kerkelijke leer vermijden,
maar ze toch altijd terugbrengen tot, vernieuwen door dat levend geloof. Dit is het
oude; en het nieuwe is de rijke toepassing op het leven in geheel zijn omvang, ook,
schoon niet uitsluitend, op het leven in de sociale verhoudingen. Vraagt men mij
dus: moet er sociaal gepreekt worden? dan ben ik bereid het aan Dr. S l . toe te geven.
Evenwel niet zonder voorbehoud. Er moet ook sociaal gepreekt worden. Voor
sommigen is het plicht, bepaald door persoonlijke overtuiging, door den werkkring
ook. Maar: dan moet de prediker het zichzelf daarbij zeer zwaar maken. Gevaren
van vulgariteit, van ‘theater-verontwaardiging’, van goedkoop succes liggen daarbij
voor de hand. De prediker ontzegge zich de voldoening in Mei op den
‘dividenden-regen’ te zinspelen, en in September
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een schimpscheut te geven op de rijken die den zomer in Zwitserland zijn geweest,
terwijl hij, prediker, misschien door diezelfde rijken in staat is gesteld er ook heen
te gaan. Zulk ‘sociaal’ preeken is van laag allooi en werkt heel slecht. Nog eens: de
prediker make het zichzelf heel moeilijk. Hij preeke niet over kultuur-questies die
hij alleen uit couranten en enkele brochures kent. Hij wachte tot zijn eigen inzicht
gerijpt en gelouterd is; hij lette op wat in zijn gemeente leeft; hij vergete niet dat het
woord van den kansel uit een andere sfeer moet komen dan het marktgewoel. Dus:
hij preeke niet alleen sociaal. Er zijn vragen van het twijfelende hart, van de beangste
ziel, er zijn nooden en aanvechtingen in dit leven en op den weg ten hemel: het
Evangelie moet er licht, troost, leiding in geven. De groote predikers hebben vooral
tot de menschen gesproken, ja ook in hun onderlinge verhouding, maar toch zonder
dat het gemoed steeds bezet was door sociale questies.
Dit wat den kansel betreft; voor het werk geldt ongeveer hetzelfde. Geen werk
zonder organisatie: daarom is het wel noodig zich ook hiermee te bemoeien en ik
ben geheel gewonnen voor des schrijvers verlangen naar een parochiestelsel, waarin
ook ik de voorwaarde zie voor vruchtbaren arbeid der kerk. Alleen twijfel ik of in
het logge lichaam der Ned. Herv. kerk nog inzicht en kracht genoeg zit om iets van
belang tot stand te brengen. De partikuliere arbeid op sociaal gebied van verscheidene
predikanten door het stichten en leiden van werkmansbonden als anderszins juich ik
niet minder toe dan Dr. S l . doet. Toch zou ik geen zegen achten als zijn boek nu
aanleiding werd dat een aantal predikanten het sociale gebied gingen ontdekken en
ontginnen. Menig voorganger wil à tout prix iets oprichten. Vaak is het noodig en
werkt goed, doch lang niet altijd; wie nu verzint een vakvereeniging te gaan leiden
moet wel zichzelf voorhouden binnen de grenzen te blijven die zijn eigen kennen en
kunnen en die de omgeving hem stellen. De ervaring met politieke dominés doet niet
verlangen naar sociale.
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In het waarschuwen tegen misbruik waartoe Dr. S l 's optreden zou kunnen leiden
heb ik eigenlijk niets tegen hemzelf te berde gebracht. Integendeel acht ik dat er in
dat optreden zelf menige waarschuwing en een heilzaam voorbeeld ligt opgesloten.
Ik prees reeds dat hij den eisch van bezadigdheid stelt en veelszins zelf betracht.
Veelszins; niet altijd. Zijn natuur, zijn gevoel is hartstochtelijk; maar hij weet dit en
wapent zich er tegen. Hij veracht de gewone propagandamiddelen; waarheid en
nuchterheid schrijft hij in zijn banier (p. 261) en de opwindende frases, ja zelfs de
opwindende groepeering van ware feiten eenzijdig medegedeeld: hij wil er niet van
weten. Zijn boek is in 't geheel niet rhetorisch. Zoodra hij gevoelt dat hij zou gaan
doordraven grijpt hij zichzelf in den teugel. Geen geringe verdienste, voorwaar.
Toch is hij in mijn oog niet altijd billijk, hoezeer hij er ook naar streve. Zoo zou
ik uit de reeks van schrijnende feiten in hst. I willen schrappen de ‘speciale
arbeiders-ziekten’ (pag. 13); want, ja die zijn er, maar voor een deel overmijdelijk,
inherent aan menig bedrijf dat toch niet opgegeven kan worden, en er zijn ook ziekten
van doktoren en van anderen dan die men nu eenmaal in 't bijzonder de ‘arbeiders’
noemt. Het overzicht dat hst. IX geeft over de gevoelens van een aantal Protestantsche
moralisten lijkt mij een der minst geslaagde partijen van het boek; het is oppervlakkig,
in geprikkelde stemming geschreven, met de al te doorzichtige strekking nagenoeg
alle op een tekort aan sociaal gevoel te betrappen. Weinig treffend vind ik ook dat
de schrijver zoo sterk toornt over het misbruik van te groot grondbezit dat aan
productieve kultuur onttrokken wordt om voor jachtvermaak te dienen. De bewering
is juist; maar die ongelukkige jachtwet is nu eenmaal het paradepaard van sociale
betoogen. 't Is wel waar, de questie actueel is: maar Dr. S l . weet alleen van die
toestanden bij Engelsche en Schotsche Lords te vertellen, bij ons bestaan ze niet, of
in zoo geringe mate dat het onreëel is daarmede het geweten van Nederlanders te
willen wekken. De kracht van het protest van K i n g s l e y
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in Yeast gelijk op een ander punt in Alton Locke lag toch hierin dat hij brandmerkte
wat onmiddellijk in zijn omgeving voorviel; is dit niet het geval dan wordt 't geen
men zegt onwaar. Misschien, ik ben niet in staat het te controleeren, heeft Dr. S l .
meer reden gehad te huiveren bij wat twee bekende rechters in Nederland met hun
naam hebben durven onderteekenen (pag. 288), maar wel trof mij dat daartegenover
wel hier en daar de zonden ook in de arbeiderswereld worden erkend (b.v. p. 285),
doch nergens een bijzonder staaltje van harteloosheid of trouweloosheid of
roekeloosheid uit arbeiderskringen zich in een concreet beeld in des schrijvers geest
heeft gegrift.
Nu zijn gevoel zoo anti-conservatief en zoo harstochtelijk is, moet ik mijn hooge
waardeering nogmaals uiten niet alleen voor de gematigdheid van toon maar vooral
voor de nauwgezetheid van geweten waarmede hij naar die billijkheid tracht die daar
alleen te vinden is waar men boven de partijen staande het geding in hooger licht
ziet. Maar dit neemt niet weg dat het natuurlijk gevoel meespreekt.
We l n u : ik acht het bepaald een zegen dat het Evangelie niet gezien worde als
in vast verbond met een der beiden zijden. Men heeft christenen van conservatieven,
andere van progressistischen geestesaanleg. Dit zij en blijve zoo; het zal aan het
Evangelie zijn breeden invloed in beide kampen verzekeren. In de Fransche revolutie
heeft de Elsasser predikant O b e r l i n zijn Steintal bij christelijk geloof kunnen
behouden omdat hij zelf van harte de revolutionnaire ideeën was toegedaan. Maar
overal werke 't Evangelie als een hoogere, bovenwereldsche macht op de toestanden.
Als men maar weet dat evenals het verleden voorbij is gegaan en ons zijn oude
toestanden en beginselen in zeer gewijzigde vormen heeft vermaakt, zoodat wij deze
niet dan onder beneficie van inventaris aanvaarden, zoo ook de aardsche toestanden
in heden en in toekomst slechts relatieve waarde hebben.
Laat mij nu met voorbijgaan van talrijke details op twee hoofdzaken de aandacht
vestigen: het christelijk oordeel
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over het socialisme en de sociale actie die van 't christendom uitgaat.
De vier hoofdstukken over 't socialisme (VII-X) zijn van ongelijk belang en geven
geen eenparig geluid. Ik zeg niet dat er bepaald tegenstrijdigheden in voorkomen;
trouwens daarop jacht te maken is een triviaal vermaak en ik ben het nogal eens met,
ik meen E m e r s o n , die gezegd heeft dat een fatsoenlijk man zich weinig met
consequentie behoeft te bemoeien. Maar wel treft het dat wij in een gansch andere
temperatuur zijn als wij lezen: het socialisme ‘is in ieder geval ook een kreet om
recht, een opkomen tegen onrecht, de boodschapper van een ideaal, de verkondiger
van de mogelijkheid van een beteren toestand reeds hier en reeds nu’ (p. 186), dan
wel het verwijt dat een woord wordt gebruikt ‘soms in eersten termijn in den giftigen
zin, in den tweeden termijn bij het debat in den onschuldigen. Dan is eerst de
hartstocht geprikkeld en daarna de eigen figuur gered’ (p. 203). Over 't geheel evenwel
staat Dr. S l . nog veel scherper tegenover de sociaal-demokratische partij dan
N a u m a n n , die zich ook wel van haar afscheidt, doch niet dan na een eind weegs
met haar samen gegaan te zijn, en bij wien ik nergens een zoo volkomen vernietigend
vonnis heb gelezen als bij Dr. S l . in Hst. VIII. Ik zal de samenvatting daarvan op p.
217 niet overschrijven; de slotsom laat voor twijfel geen plaats: de sociaal-demokratie
‘moet door de christenen worden bestreden met alle kracht.’
Toch is zijn vrees voor conservatisme slechts weinig kleiner dan die van
N a u m a n n . Hij wil de socialistische plannen en gedachten niet per se verworpen
zien (p. 242). Hst. IX pleit op allerlei punten pro et contra. Over 't geheel is het zijn
streven om de waarheidselementen uit deze dwaling te ontbinden en die ‘naar eigen
geestelijk beginsel te verwerken’.
Deze vrees om onbillijk te zijn, om aanraking met den tegenstander te verliezen,
om een stukje waarheid dat bij hem schuilt te miskennen, hoezeer ook te billijken,
leidt hier en daar tot zonderlinge toepassingen. Ik kies tot
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voorbeeld wat hij over 't historisch materialisme zegt p. 173-176, 194, 270-273. Hij
wijst er op dat volgens deze leer ‘de inhoud der geestelijke dingen bepaald wordt
door de stoffelijke speciaal de economische toestanden.’ Maar die inhoud is de
geestelijke wereld zelf niet, zegt hij. Hoe nu? Zijn de historische materialisten dan
bereid het ‘zelfstandig bestaan’ dezer geestelijke wereld te erkennen, en willen zij
alleen haar inhoud uit de economische oorzaken verklaren? Het tegendeel is zeker.
Trouwens Dr. S l . acht dit ook onmogelijk. Waartoe dient dan een ‘nauwkeurige
onderscheiding’ die op niets uitloopt dan leeres Stroh dreschen? Verder wil de
schrijver de waarheid uit 't historisch materialisme lichten. Zij bestaat in twee stukken.
Het eerste komt neer op de idee van opvoeding en ontwikkeling, het hoogste wordt
niet ineens doch eerst in den loop der eeuwen toegeeigend. Dit is dus een christelijke
wending der evolutiegedachte, die door verscheidenen is beproefd, maar met het
historisch materialisme niets te maken heeft. De tweede opmerking is dat inderdaad
uitwendige omstandigheden op het zedelijk en geestelijk leven grooten invloed
hebben. Wie kan het ontkennen? Men wist het lang eer historisch materialisme op
de baan was.
Zoo zien wij dat zijn parti pris van tegemoetkomen des schrijvers scherp
redeneervermogen parten speelt. Toch is hij er allerminst op uit het socialisme te
sparen. Hij coquetteert nergens met wat hij bestrijdt, en men gevoelt dat hier geen
politicus aan 't woord is die in den tegenstander van heden den gedeeltelijken
bondgenoot van morgen wil sparen, maar een christen die uit de hoogte en in de
vrijheid van zijn christen-zijn durft oordeelen. Zoo is hij vlijmend scherp in 't
vonnissen der oneerlijkheid bij de socialistische propaganda en polemiek, die gebruik
blijft maken van feiten die onjuist zijn gebleken en van theorieën die de partij zelf
heeft verloochend en verlaten, als zij nog maar dienst doen in den strijd (p. 195/196).
Hier is waarlijk niet de verdachtmaking, die hij ook zoo terecht aan de socialisten
verwijt, maar het aantoonen van kwade trouw die met de handen te tasten is.
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Waar zooveel gegeven is schijnt het kinderachtig een aantal onderwerpen of zelfs
titels van werken op te sommen die vermeld, besproken, gebruikt hadden kunnen
worden. Toch dienen zulke leemten mede tot kenschetsing van een boek. Welnu, ik
betreur de bijna totale afwezigheid van historische stof bij de bespreking van 't
socialisme. Dat de schrijver daarmede niet onbekend is, ik vertrouw het niet slechts,
ik zie het telkens doorschemeren, al blijkt het wel dat mannen als N a u m a n n ,
N a t h u s i u s e.a. meer stof tot hun beschikking hebben. Zijn betoog zou sterk
gewonnen hebben als het wat meer historisch ware geweest. Nu volgt hij de methode,
door G r o e n v a n P r i n s t e r e r zoo meesterlijk gebruikt, na hem door zoovelen
journalistisch nagevolgd: in scherp geformuleerde punten zijn gegevens en
opmerkingen te disponeeren. Doch geregeld betoog en verhaal overtuigen meer.
Noode mis ik ook het trekken van groote psychologische lijnen. De stemmingen
en gevoelens in socialistische kringen gekweekt, de moraal daar ingeprent en die
men zoowel en beau als en laid kan teekenen, kortom 't geen 't socialisme niet alleen
van de maatschappij maar van de enkele menschen maakt en maken wil: - verdient
het niet onze volle aandacht?
Zou ik bij een schrijver die zooveel en goed gelezen heeft nog komen aandragen
met titels? Laat mij hem zeggen dat hij in E d . v o n H a r t m a n n 's Sociale
Kernfragen tal van feiten en beschouwingen zou hebben gevonden die hem in de
volkomen onbestaanbaarheid van socialistische toestanden nog vaster inzicht zouden
hebben verschaft. Dat hij noch S c h ä f f l e (die Quintessenz des Socialismus en Die
Aussichtslosigkeit der Social-Democratie) noch K i r k u p History of socialism
gebruikt heeft acht ik jammer. Hij kan bij deze herinnering mij stellig niet verwijten
dat ik hem bij voorkeur naar ‘conservatieve’ schrijvers verwijs. Maar bij wat hij o.a.
over de meerwaardeleer, den klassenstrijd schreef miste ik dien gemeenzamen omgang
met deze leerstukken die ik bij de genoemde auteurs heb genoten.
Op twee punten moet ik nog met Dr. S l . rechten. Aan
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het eerste hecht ik veel, hij hoegenaamd geen gewicht, ja hij acht het min of meer
onwaardig daarheen de polemiek te richten. Ik spreek over de ‘onbelijndheid van
den toekomststaat,’ een questie p. 172/173 met enkele zinsneden op zijde geschoven.
De schrijver toch is van meening dat wij ons oordeel over die toekomst kunnen en
moeten opschorten. 't Spreekt immers van zelf dat dit beeld er nog fantastisch uitziet;
hoe zou men het duidelijk kunnen teekenen? Laat men zijn verwachtingen niet te
hoog spannen, maar ook aan de andere zijde niet een al te kras verwerpend oordeel
vellen. Zeker acht hij de herschepping der wereld door allerlei instellingen en
maatregelen een illusie; hij deelt niet in de verwachting van een heilsstaat op aarde.
Socialisatie van productie of van gebruiksmiddelen bepleit hij stellig niet, maar er
laat zich met hem over praten. Na zoo velen herhaalt hij dat privaatbezit noch het
eenig mogelijke noch het noodwendig christelijke stelsel is.
Het een en ander nu acht ik hoogst bedenkelijk. Weinig vermoedt Dr. S l . welk
een sterken voorsprong zulk een houding tegenover de problemen geeft aan de
socialistische actie. De questie geldt toch òf onze tegenwoordige maatschappij te
handhaven niet in haar misbruiken, maar in die grondtrekken die zij met elke
geordende samenleving aller eeuwen gemeen heeft, òf haar omver te werpen en op
nieuwe nooit beproefde grondslagen te vestigen, van welke nieuwe orde evenmin
ooit een goed sluitend, voor verwezenlijking vatbaar beeld is ontworpen.
Nu staat de zaak zoo: de mistanden onzer samenleving worden sterk gevoeld;
velen toonen neiging van iets anders de proef te nemen dat allicht beter kan zijn; zij
die een omwenteling voorbereiden zijn voor een deel krachtig willende naturen; aan
de andere zijde is kalm overleg, dikwijls weifeling, aarzeling. Zoo ontstaat een
publieke opinie voor het socialisme veel gunstiger dan het verdient. Angst voor te
nieuwe, maar toch ook vrees voor de smet van conservatisme, daarbij de indruk: het
komt toch, 't is eenmaal de geest van den tijd: - ziedaar wat veler houding zoo slap
maakt.
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Dit geldt waarlijk niet van onzen schrijver. Vanwaar dan plotseling zijn weigering
om het toekomstbeeld, dat zwakste punt van het socialisme, in het geding te brengen?
Vraag niet waar het heen leidt: zeker dat geldt persoonlijk voor den christen die aan
Gods hand gaat; maar bij maatschappelijke hervormingen dient men toch te weten
waar zij op uitloopen. Dr. S l . wil zelf dat men lette op wat ‘noodwendig volgt uit
grondslag en opzet van het stelsel.’ Als het nu eens duidelijk ware dat een
socialistische maatschappij geen dag zou kunnen duren, dat het beeld ervan ons een
tuchthuis of een bedelaarskolonie voor den geest brengt? Ook onze schrijver somt
zulke bezwaren op en acht ze van groote beteekenis (p. 238/239). Waarom dan in
dezen in en uit praten? Zou hij werkelijk meenen dat socialisatie binnen de grenzen
ligt waarin de maatschappij zich laat vervormen? En zoo neen: is het dan niet
ongerijmd in de praktijk een eind dien weg op te gaan en in de theorie de beslissing
daarover te verdagen? Zou eigendom ooit af te schaffen zijn? Er zijn nu eenmaal in
de natuur des menschen en der samenleving kiemen en grenzen, mogelijkheden die
God er in gelegd heeft. Heeft onze schrijver zich heusch door het meerendeel onzer
juristen laten wijsmaken dat er van natuurrecht in geen enkelen vorm meer sprake
kan zijn?
Wat langer moet ik stilstaan bij hst. VI dat handelt over de christelijke
vakorganisatie. Het had reeds iets te voren het licht gezien in de reeks van brochures
Christendom en maatschappij door Dr. H. V i s s c h e r en Mr. P.A.D i e p e n h o r s t
bijeengebracht. Den algemeenen geest van het betoog kan ik warm prijzen. De
vakvereenigingen moeten dienen niet voor den klassenstrijd maar tot vredig
samenwerken, als ‘correspondentie organen’ tusschen arbeiders en patroons, om
“binnen de grenzen der bestaande ‘maatschappij-orde’ verbetering te brengen (p.
164). In de nog geen 50 bladzijden aan dit onderwerp gewijd geeft de schrijver de
vruchten van rijp nadenken en van praktische ervaring. Hij steekt stekken, maar heeft
ook den moed zich te plaatsen op het ‘zwakschijnend standpunt’ van geen
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algemeenen regel te stellen doch de afzonderlijke gevallen te beoordeelen (p. 154).
Toch is ook hier wat mij onvoldaan laat. Allereerst moet ik, gelijk reeds boven,
klagen over te weinig historische stof. Ja, Dr. S l . vermeldt wel, als terloops, dat de
vakvereenigingen al te zeer in dienst staan van den machtstrijd, dat zelfs in Engeland,
waar de trade-unions een zoo roemvol en vruchtbaar werk hebben verricht, sedert 't
arbeiderscongres te Hull in 1908 de labour-party zich tot een revolutionnaire partij
heeft verklaard; - maar daartegenover bepaalt hij zich tot den eisch dat dit niet zoo
behoort te wezen, en teekent te weinig hoe het anders kan. In elk geval loopt het
heden ten dage geheel verkeerd in Frankrijk, en overal waar de syndikaten de uiterste
linkervleugel zijn, zich van de parlementaire actie als te gematigd afkeeren, ophitsen
tot die algemeene werkstaking die het dwangmiddel zal wezen om met één slag de
bestaande maatschapij omver te werpen. Wie verneemt wat de C.G.T. (confédération
générale du travail) durft bestaan kan waarlijk niet meer van een vreemdzame
ontwikkeling droomen. Het is zelfs vrij naief dit te doen; ook ten onzent na 1903.
De syndikaten zijn nu eenmaal organen van fellen strijd of worden dit meer en meer.
Wie dit niet wil kan óf er buiten blijven óf het trachten te keeren. Nu zagen wij reeds
dat voor onzen schrijver buiten de beweging blijven niet anders zou zijn dan verzaken
van christenplicht. Aan de sociaaldemocratische of zelfs anarchistische
vakvereenigingen zooals ze zijn zich aansluiten: ook dit acht hij onmogelijk. Wel
gevoelt hij sympathie voor den Zwitserschen predikant K u t t e r in wiens Sie müssen
(in 't Fransch: Dieu les mène) hij zelfs een profetentoon hoort (p. 175), maar hij bindt
toch te sterk den strijd tegen het socialisme aan om met hem mee te gaan. Rest dus
alleen: bij de vakbeweging te blijven, zoolang mogelijk door aansluiting aan de
bestaande syndikaten, maar waar deze een beslist antichristelijk karakter vertoonen,
door het oprichten van afzonderlijke christelijke vakvereenigingen (pag. 158 e.e.).
Naar den loop dien de actie neemt zal 't laatste steeds
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meer noodig wezen. Dus christelijke vakvereenigingen, die geen klassenstrijd beoogen
en er zich ook niet in laten meeslepen. Zullen zij dit kunnen? In Duitschland
wedijveren ze al soms met de socialistische in 't op touw zetten van werkstakingen;
en moeten dit misschien wel om hun invloed op de arbeiderswereld niet te verliezen.
Maar; zoo worden zij hulptroepen der socialistische actie; of anders in sommige
gevallen omgekeerd hulptroepen voor de patroons. Zullen zij tusschen beide een
machtige stroom worden en wezenlijken invloed oefenen? N a u m a n n gelooft dat
vast van de christelijk sociale beweging. Bij Dr. S l . krijgen wij den indruk dat hij
dit ook wil, maar dat hij zich bepaalt tot het inscherpen van den christenplicht,
advienne que pourra. Zeker geestelijk 't zuiverste standpunt. Laat ons met hem hopen
op de kracht van christelijke vakvereenigingen om de beweging in goede banen te
leiden.
Letten wij nu op 't geen hier van de patroons gezegd wordt, dan erkennen wij dat
hij ook in dezen naar billijktracht; maar... des schrijvers hart is nu eenmaal bij de
arbeiders: hun belangen staan voorop, en in verband daarmede worden aan de patroons
de zwaardere zedelijke eischen gesteld. Ook hier gluurt de meening om den hoek,
dat hoeveel de arbeiders ook vermogen om hun positie te verbeteren zij toch feitelijk
nog steeds in handen zijn van den machtiger werkgever. Doch dit is niet alleen al
minder, het is vaak in 't geheel niet meer het geval. Feitelijk kunnen de syndikaten
niet slechts den patroon benadeelen, zij kunnen door in kritieke oogenblikken op te
treden hem dwingen of 't geheele bedrijf stop zetten. Eigenaardig is de redeneering
die wij vinden p. 124/125. Zulk een misbruik door de arbeiders gemaakt van tijdelijke
verlegenheid der patroons in dagen van geldcrisis b.v. wil hij niet toelaten; - hoe is
het te keeren? Overigens heeft hij geen pardon voor den patroon die aan de eischen
der syndikaten niet kan voldoen. Indien hij daardoor zou vallen, dan mist hij tact of
kapitaalkracht, en heeft niet het zedelijk recht om patroon te zijn. Met deze laatste
wending verdedigt dr. S l . zich tegen den schijn als zou hij Darwinistisch on-
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barmhartig prediken dat alleen de sterken recht op 't leven hebben. Arbeiders, zoo
meent hij, kunnen nu eenmaal patroons die te zwak zijn niet sparen. Wel omgekeerd?
Nu: de theorie is dat de patroon geen schade behoeft te lijden doordat de werkman
ongeschikt is; maar aanvaardt hij die schade uit barmhartigheid, dan handelt hij
voortreffelijk, en (ik trek de lijn door) aangezien niet minder dan 't hoogste strikt
christenplicht is, zoo moet hij aldus handelen. Men ziet hoezeer schrijvers hart alleen
bij de arbeiders is. De zwakke patroon ga onder (hij heeft geen zedelijk recht); de
zwakke werkman worde gehandhaafd. Trouwens behoeft dit laatste eigenlijk niet,
want de syndikaten bemoeien zich daar wel mede en laten den patroon hun pleidooi
als dwingenden eisch hooren.
Uiterst netelig is de questie over die vreemde inmenging der syndikaten die de
patroon in zijn bedrijf moet toelaten. Bij de bedrijven van staat en gemeente wijst
Dr. S l . zeer beslist ‘het rechtstreeksch of zijdelingsch mede-oordeelen van het
publiek’ af en toont er de heillooze gevolgen van aan (p. 146). Geldt dit nu ook de
particuliere bedrijven? Ongetwijfeld. Doch men zal zeggen dat de vakvereenigingen
nog niet ‘het publiek’ zijn. Welnu: een recht op ‘medezeggenschap’ van vreemden
bestaat hier blijkbaar niet, eigenlijk wordt dit gewoonlijk beschouwd als uitgemaakt
door wat kan worden afgedwongen; ‘macht is echter geen recht’ (p. 153). Als een
patroon met gevoel van roeping en verantwoordelijkheid zich met zijn werkvolk kan
verstaan dan acht onze schrijver dezen toestand gewenscht. Doch dit zal bijna
uitsluitend nog in kleine bedrijven voorkomen: de groot-industrieel of chef van een
handelshuis staat tegenover de organisatiën. Hierin ligt stellig ook wel een gunstige
zijde. Menige arbeiders-organisatie is voor redelijke inzichten vatbaar, begrijpt beter
dan een groep van balsturige werklieden dat het overspannen van de eischen het
geheele bedrijf onmogelijk maakt en dus op het hoofd der arbeiders zelf neerkomt,
en oefent onder deze tucht en invloed. Zoo zal niet zelden de patroon zich beter
verstaan met het verstandig bestuur van een syndikaat dan met een
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ongeordende troep van opgeruide arbeiders. Syndikaten toch hebben niet altijd
werkstakingen georganiseerd, zij hebben ze vaak voorkomen of doen eindigen. In
dit alles ligt voor den patroon een wenk om in het aanvaarden van gegeven en
onvermijdelijke toestanden een tegemoetkomende houding tegenover de niet
revolutionnaire syndikaten aan te nemen; doch niet om alle onredelijke eischen in
te willigen. Nog duidelijker dan hij doet had onze schrijver in bijzonderheden kunnen
doen uitkomen wat zijn beginsel is: dat vooral van den aanvang af de verhouding
moet wezen die van vreedzaam overleg, niet van meten van macht en wijken voor
overmacht.
Van de verhouding tusschen patroons en werklieden onderscheidt Dr. S l . die van
de arbeiders in dienst van staat en gemeente tot hun chefs. Zijn organisaties, desnoods
werkstakingen van militairen, arbeiders bij spoorwegen, gasfabrieken enz. toe te
laten? Ook hier wil de schrijver voor de ‘minderen’ zooveel bedingen als maar
mogelijk is, maar aan die mogelijkheid stelt hij de grens dat een werkstaking in 't
leger en in die openbare takken van dienst een ‘ontzaglijke schade ook moreel’ zou
meebrengen, waar men de maatschappij niet aan mag blootstellen (p. 135, 137). De
uiteenzetting is volkomen juist, het standpunt zwak. Die toevoeging ‘ook moreel’
strooit den schrijver en zijn zijn lezers zand in de oogen om te zien dat de eenige
pleitgrond hier is: het algemeen belang. In dit opzicht nu staan verscheidene
particuliere bedrijven met de openbare bijna, zoo niet geheel, op gelijke lijn. De
onderscheiding is hier onwezenlijk. Dat gevoelt de schrijver ook half. Hij zegt (p.
134): bij de particuliere bedrijven kan tusschen patroons en arbeiders klassen- en
belangenstrijd rijzen; dat is wel niet geheel juist, maar er kan toch sprake van zijn;
bij militairen en in den openbaren dienst is daar niets van, ‘de rangen loopen door,
officier en soldaat zijn beide in ‘dienst.’ Is dit nu juist? Allerminst: want de ‘mindere’
ziet in zijn chef evenzeer een handlanger der heerschende klasse als de fabriekarbeider
in zijn patroon.
Zoo zijn het dan patroons in particuliere bedrijven die
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't meest in 't gedrang komen. De schrijver wil ze evenwel niet behandeld zien als
‘gens tailléables et corvéables à merci.’ Hij wijst op hun verantwoordelijkheid (p.
282) en in het afwijzen van de onmenschelijke beschouwing en behandeling der
arbeiders als koopwaar, betracht hij weder de gematigdheid en doet ons niet rillen
door gruwelverhaaltjes. Toch meen ik dat die verantwoordelijkheid den patroon
vollediger moet gelateu worden dan hier geschiedt. Zoo is het bedenkelijk geschillen
over toepassing der bestaande bepalingen aanstonds aan directie of commissie te
onttrekken en aan arbitrage te onderwerpen, (p. 150), al zal dit in vele gevallen de
gewenschte weg wezen. En dan hoor ik door de uiteenzettingen en vermamingen
van Dr. S l . heen telkens dit: gij, patroon hebt recht en verantwoordelijkheid, maak
er nu gebruik van door dit toe te geveu aan den drang der arbeiders, en ook dit, en
nog dat...
Niet minder dan voor de rechten der patroons kom ik op voor de vrijheid der
arbeiders. Wij weten hoezeer deze door de vakvereenigingen belaagd, zelfs vernietigd
wordt: de enkele wordt door de organisatie meegesleept en deze vaak door een
rumoerige, hartstochtelijke minderheid geregeerd. Ook hier schijnt Dr. S l . mij toe
een onzekere houding te hebben. Hij komt op voor den arbeider die ‘om des gewetens
wil’ niet aan een werkstaking meedoet of zelfs een staker vervangt (p. 154). Maar
sprekende over georganiseerden en ongeorganiseerden giet hij al de violen van zijn
minachting over de laatsten uit: zij zijn ‘menschen van weinig ontwikkeld zedelijk
besef’ die zelf moeite en inspanning schuwend de vruchten plukken van anderer
werk (p. 156). Dit zal wel soms het geval wezen, maar is het ondenkbaar dat ook zij
‘om des gewetens wil’ buiten vakvereenigingen blijven waarin zij een geest speuren
die de hunne niet is? Moet de waan gekweekt dat de arbeider die trouw zijn werk
doet, een huiselijk leven leidt, zich met actie niet bemoeit minderwaardig is dan zij
die hun avonden in vergaderingen onder verhittende frases slijten? Nu ja, ik weet
het wel:
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gemeenschapszin, solidariteit. Ik zal daar nu niet over uitweiden; maar acht dat de
vrijheid ook hier geeerbiedigd moet worden, en... verdedigd, want men is al te zeer
geneigd haar tot het oud roest te werpen. Zeker de frases tegen traagheid, egoisme,
laisser-faire zijn goedkoop; maar aangelegener is, stellig actueeler, mede te waken
dat de arbeider in de massa zijn persoonlijkheid niet verlieze. Dit nu wil onze schrijver
stellig ook niet; maar voor het gevaar heeft hij minder open oog dan b.v. Mr. P.A.
D i e p e n h o r s t toont te bezitten op de laatste pagina's van zijn onlangs verschenen
brochure over het collectief arbeidscontract.
Bij het behandelen der christelijke vakvereenigingen heb ik reeds de grens bereikt,
ja overschreden van het tweede punt: de christelijk sociale arbeid. Hier juich ik
grootendeels toe wat dr. S l . aanbeveelt en loopt 't geen ik ga bewerken veelal met
zijn uiteenzettigen parellel. Wat hij zegt is trouwens allerminst als een afgebakende
theorie gegeven: het is uit en voor de praktijk. In overeenstemming daarmede heeft
hij hier gedaan wat ik bij zijn behandeling van 't socialisme miste: de geschiedenis
van 't christelijk-sociale wordt opzettelijk verhaald (hst. III en IV). Vluchtig wel is
waar, doch dit kon niet anders bij den opzet van 't geheel. Alleen acht ik wat wij over
de Roomsch-Katholieke sociale werkzaamheid lezen al te schraal. Het beste daarover
vinden wij p. 297-301; de schrijver heeft zeer juist aangewezen dat het diepste verschil
tusschen Rome en het Protestantisme ligt in de opvatting van het beeld Gods in den
mensch, volgens de moederkerk een afzonderlijke gave bij 's menschen wezen dat
aardsch, zinnelijk is, toegevoegd, volgens de Hervorming 't wezen van den mensch
zelf: een theoretisch verschil dat de opvattingen van zonde, genade, verlossing geheel
beheerscht en op de praktijk des levens een alles overwegenden invloed heeft. Dit
is zeer juist; maar om dit den lezer te doen verstaan moest een ruimer uitzicht op de
Roomsche, zoo uitgebreide en bloeiende sociale werkzaamheid geopend zijn. Dan
zou men van zelf stuiten op de tegenstelling b.v. door B r u n e -
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t i è r e zoo telkens op den voorgrond geplaatst: de Roomsche kerk kan daarom zooveel
meer kracht oefenen in de maatschappij omdat zij zelve in haar wezen sociaal is, het
Protestantisme kan nu eenmaal zijn individualistischen aard niet verloochenen. Deze
bewering bevat veel meer waarheid dan welgevallig is aan die vele Protestanten die
door op het individualisme te smalen het meenen te boven te zijn. Het is
onweersprekelijk: Rome behoeft de vormen van sociaal leven en werken niet te
ontleenen, het bezit die reeds in eigen kerkelijke organisatie, het bijzondere dat door
de tijdsomstandigheden noodig blijkt vloeit uit die organisatie van zelf voort. In 't
Protestantisme is 't vereenigingsleven veel losser en vindt zijn kaders en modellen
in wereldsche toestanden en vormen van den tijd. Nu komt het mij voor dat de
Protestant dezen toestand eenvoudig moet aanvaarden, 't zij hij er de noodwendige
schaduwzijde in zie bij het licht waarin hij roemt, 't zij hij zelfs hierin een voordeel
vermoge te ontdekken. Doch dit aanvaarden kan op tweeërlei wijze geschieden. Men
kan juist in 't individueel geloof en het daarop gebouwde vrije samenwerken de kracht
zoeken; men kan ook wat van kerkelijke vormen in het Protestantisme dan nog is
trachten sterk en lenig te maken voor socialen arbeid. Dit laatste is het streven van
dr. S l . Voor onze kerk zou het nieuw leven en nieuwen zegen beteekenen indien
binnen haar het ijdel gedoe plaats maakte voor diep gevoel en krachtig aanvatten der
sociale taak. Met warm geloof, met iets gespannens en dwingerigs in den toon zegt
de schrijver: het moet. Ik wil geen killen twijfel over deze geestdrift heen laten gaan.
Alleen zeg ik: laat alvast geloovigen niet verzuimen persoonlijk te doen wat hun
hand vindt. De kerkelijke ijver zal toch in elk geval op den persoonlijken moeten
rusten en hem wederkeerig aanvuren.
Bij de opwekking tot christelijk socialen arbeid zoeke men toch niet naar de
beginselen die op de oppervlakte, ‘heel boven aan’ liggen, maar naar de diepere,
‘alleen de ‘laatste zijn de echte’ (voorb. VII). Zoo de leus waaraan de schrijver
nimmer ontrouw werd. Hij ontzegt zich den
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gemakkelijken triomf van met bekende teksten uit Amos of Jacobus te slingeren. Hij
weet en durft herbalen dat het fout is Mammon te vertalen door kapitaal (p. 249,
312). Hij gaat uit van wat God in de Schrift en in zijn leidingen openbaart, en
vertrouwt op de verlichting door den Heiligen Geest die God zijnen geloovigen ook
nu in hun handel en wandel niet onthoudt.
En nu vat hij de vraag of door een christen verbetering der maatschappelijke
misstanden moet worden gezocht zeer eigenaardig aan bij het handvat der ‘christelijke
berusting’ (hst. V). Geen fatalisme, weerloosheid, anarchisme verlamme de krachtige
activiteit die onze plicht is. Het aanvaarden van Gods daden zij geen voorwendsel
voor plichtverzuim of oorkussen der traagheid. Treffend juist, eigenlijk van zelf
sprekend maar in 't leven vaak voorbijgezien, is ook de onderscheiding tusschen de
zelfverloochening die van eigen recht leert afzien en het vrede hebben met onrecht
waarvan anderen slachtoffers zijn. Christenen moeten zelf vergevensgezind zijn,
allerminst mogen zij schouderophalend of met schijnheilig gebaar berusten in
misstanden waaronder zoovelen lijden.
Die christelijke berusting nu hangt met een paar andere onderwerpen nauw samen.
Wij weten dat het oorspronkelijk Evangelie doordrongen is met het gevoel van den
korten duur der wereld, de op handen zijnde toekomst des Heeren. Deze
eschatologische stemming nu is verdwenen, meer zelfs dan voor een gezond christelijk
geloof gewenscht is. Dat deze wereld niet door geleidelijke ontwikkeling tot
volmaking komt, dat verbeteringen slechts gedeeltelijk en niet blijvend zijn, dat alle
toestanden rijpen voor een oordeel, dat de triomf van Gods koninkrijk komt door
een wereldgericht: ziedaar niet alleen overtuigingen maar gevoelens die tot het wezen
van het christendom behooren. Wachten, hopen, lijden, dulden: ziedaar de christelijke
wandel. Toch ook werken, zoowel persoonlijk aan eigen heiligmaking, als sociaal.
Hoe weinig die ware christelijke lijdzaamheid het vuur van den ijver dooft: wij zien
het aan P a u l u s en alle geloofshelden aller tijden. Doch het
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betaamt ons de christelijke actie en eigen werk niet hooger aan te slaan dan zij waard
zijn, ze steeds nuchter te beoordeelen, daarbij altijd van de wereld af, en op God te
zien. Het paradoxale ligt nu eenmaal niet alleen in 't christelijke geloof, maar evenzeer
in de christelijke liefde en 't christelijke werk.
Bij het gezegde gevoel ik mij evenzeer één met den schrijver als bij het op den
voorgrond brengen der verantwoordelijkheid. Zijn geheele boek wil dit gevoel van
verantwoordelijkheid wekken en opscherpen. Hij haat de laisser-faire leer, theorie
en praktijk, wortelend in de miskenning der zonde en in de slappe 18e eeuwsche
waan van den ‘goeden mensch’ (pag. 303), hij is zelfs bang als hij ergens in de buurt
komt van de leer der belangenharmonie (p. 282), hij prent op de meest nadrukelijke
wijze de plichten in die uit de zedelijke solidariteit voortvloeien.
Wie hierop iets afdingt laadt een leelijken schijn op zich. Ik denk daar ook niet
aan, maar ik moet, juist om de zoozeer aanbevolen soberheid waarvan de echtheid
afhangt, hier wat nauwkeurig onderscheiden; want het gevaar voor groote woorden
is zeer nabij.
Onze zintuigen kunnen prikkels slechts tot op zekere hoogte verdragen: al te schel
licht verblindt, menigeen is doof geworden door een doordringend schril geluid. Zoo
kan men ook de geestelijke tegenstellingen en eischen opdrijven tot een hoogte
waarop zij ons zedelijk gevoel niet meer bereiken: ons geweten wordt niet gewekt
maar verstompt. Ik spreek hier voorwaar niet naar het hart dier voorstanders van een
gematigde middelslags-moraal, die de zedelijke eischen een weinigje boven ons
ophangt zoodat de brave man ze nog net met een sprongetje kan pakken. De zedelijke
eisch is oneindig boven ons, onvoorwaardelijk, volstrekt, voor den christen niet
minder dan Gods heiligheid; wie daarvan iets afdoet tast de zedelijkheid in haar
hartader aan. Geen zedelijk besef, geen zedelijke taak zonder het gevoel van dit
absolute. Doch dat gevoel en die taak zijn in den vorm beperkt door de tijdelijke
voorwaarden waarin zij treden: het besef moet in ons groeien, de blik
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op het werk moet ruimer, de kracht grooter worden. Wie dit miskent wordt niet
slechts onpraktisch; - elke ware zedelijkheid is dit in zekere mate; - hij loopt gevaar
onwaar te worden.
De toepassing dezer gedachte is door den schrijver niet uit het oog verloren. Hij
eischt Zondagsrust, maar in dringende gevallen staat hij als hooge uitzondering
Zondagsarbeid toe (p. 162). Het is geen geringe verdienste dat dit boek nergens de
eischen Gods loslaat maar ze toch niet als strakke wet oplegt. Wie vraagt: hoe maakt
onze schrijver het om christenplicht niet te plooien naar de toestanden der wereld,
vindt geen afdoend antwoord in een ‘beginsel’, maar alleen in den hoogen ernst van
een geest die zich steeds op God en op het leven richt en steeds de aardsche
verhouding in Gods licht, in hun groote beteekenis maar ook slechts betrekkelijke
waarde ziet.
Bij dezen schijnbaren zijsprong heb ik de verantwoordelijkheid niet uit het oog
verloren. Het is niet slechts hoogst moeilijk, het is onmogelijk daarbij vaste lijnen
te te trekken. Er is voorzeker een zeer eenvoudige redeneering op: de zonde is oorzaak
ook van alle natuurlijke en maatschappelijke ellende, ik ben zondaar, ergo... Doch
er zijn toepassingen van dit syllogisme die mijn geweten niet bereiken. Dat ik als
zondaar schuld zou hebben aan ‘de pest die in Turkestan woedt’: B e e t s heeft in
een geestig rijmpje er terecht den draak mee gestoken. Dat ik mede aansprakelijk
ben voor den bouw der maatschappij waarin ik geboren werd en die ik niet kan
hervormen: wie maakt het mij wijs? Er gebeuren allerlei gruwelen waarmede gij wel
mijn fantazie kunt verschrikken maar die gij mij werkelijk niet op het gemoed kunt
binden.
Dit is de ééne zijde. Doch er is ook een andere. Wij hebben allen ons deel aan het
vormen der publieke opinie in kleiner of breeder kring, wat ons geslacht in de wereld
uitricht en van de maatschappij maakt, wij doen er aan mee, zij het zeer dikwijls
gedachteloos. Doen wij daarin wat wij moeten en kunnen? Deze vraag kan toch wel
ons geweten wekken.
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Dan ontdekken wij ook dat onze solidariteit met wat buiten ons om scheen te gaan
zich veel verder uitstrekt dan wij eerst meenden. Hoe fijner en dieper ons zedelijk
gevoel wordt des te meer zullen wij ons aantrekken en in ons eigen hart het beginsel
vinden van wat wij in de wereld betreuren en veroordeelen. Zoo wekt de prediking
van Jezus' lijden in de christelijke gemeente dat wonderbare solidariteitsgevoel,
waarbij wij in ons dezelfde zonde ontdekken die Jezus heeft verworpen en erkennen:
‘ja, ik kost hem die slagen’.
Dit nu is volkomen reëel. Ook tegenover de sociale misstanden is van het
waarachtig worden van christelijk zedelijk gevoel alles te verwachten. Neen: wij
bereiken het geweten niet door alle werkgevers uitbuiters, welgestelden en rijken
dieven en moordenaars te noemen: wij bereiken het door de geloovigen hun roeping
in dezen te doen gevoelen.
Zal dit gevoel waarachtig wezen dan is elke overdrijving verkeerd. Mogen wij
nooit rustig genieten, ons geenerlei weelde veroorloven, moet overal de gedachte
aan de ellende van zoovelen ons vervolgen en onze vreugd vergallen? Ik zeg niet dat
het hard en zwaar zou zijn: - God kan ons tot het harde en zware roepen. Ik wil er
ook niet op wijzen dat met de weelde ook veel werk zou verdwijnen en de ellende
dus nog grooter worden: ik spreek alleen van de zedelijke waarde. Dan zeg ik: er
zijn menschen bij wie het gevoel zooeven beschreven niet wijken wil, en die dan
daarin de goddelijke roeping tot ascese vernemen. Maar dezen moeten het niet aan
anderen opdringen. Het geldt niet voor allen. Bij velen is het integendeel in schijn
ernstig, inderdaad zedelijk slap. Zou het niet slap wezen zichzelf elk voorrecht en
elke comfort te verwijten, en... het toch te blijven genieten? Theorie van een
kluizenaar; praktijk van een gematigd wereldling, maar met een geërgerd geweten.
Men moet in dezen kiezen. En daarbij weten dat men nog niet harteloos onaandoenlijk
is voor de armen wanneer men zelf met dankzegging geniet wat God geeft.
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Geen stap te veel dus; maar ook geen stap te weinig. Dat de christen een sociale taak
heeft wensch ik geen oogenblik voorbij te zien. Oog en hart moeten open blijven
voor de menschen die onze belangstelling en hulp, raad en daad behoeven, en deze
arbeid vereischt ook in 't publieke leven instellingen en maatregelen. Toch blijft het
werken in 't groot gevaarlijk voor menigeen die gezegend zou wezen als hij 't kleine
niet te gering achtte. Tot dat f a i r e g r a n d nu werkt machtig mee 't groote woord:
sociaal. Tot 99 menschen van de 100 zeg ik liever: heb uw naaste lief, dan: gij hebt
een sociale roeping. En tot den honderdste eigenlijk ook. Want: de christelijke
naastenliefde moet het sociale vanzelf meebrengen; doch niet altijd 't omgekeerde.
Hier kom ik in de buurt van wat hst. IV bevat over 't verschil en 't noodwendig
samengaan van inwendige zending en christelijk socialen arbeid (p. 68 e.e.).
Inwendige zending lenigt, christelijk sociale arbeid geneest; gij behoeft dus niet te
vragen welke de meerdere is. Ten overvloede blijkt, het uit 't volgende voorbeeld:
voor de jonge moeder die buitenshuis moet verdienen richt de inwendige zending
kinderbewaarplaatsen op waar haar zuigeling verzorgd wordt; de christelijk sociale
arbeid is er op uit dat het loon van den man voldoende zij en de vrouw blijve waar
zij behoort: bij haar kinderen. Hieruit blijkt tevens dat de inwendige zending nog in
lang niet overbodig zal wezen.
Men kan met dit alles slechts tot op zekere hoogte meegaan. ‘Loonstijging’ voor
den huisvader kan toch niet gemotiveerd worden buiten den arbeid van dien man
om; hij moet oppassend zijn en werk leveren waarmee hij dat loon verdient. Een
vriend van mij pleegt te zeggen dat men toch niet uitsluitend over een menschwaardig
bestaan moet spreken maar ook over een bestaanswaardigen mensch. Ik voeg er bij
dat de inwendige zending, doordat zij de zonde meer direct bestrijdt dieper kan
doordringen en ook zuiverder blijven: de christelijk sociale arbeid komt allicht in
aanraking met de politiek. Eere aan Dr. S l . dat hij dien bedenkelijken buurman, den
christelijken politicus, doorgaande negeert. Daarom zou ik het toch veiliger achten,
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zij het ook met opgeven eener op zichzelf juiste onderscheiding, te zeggen: christelijk
sociale arbeid dat is inwendige zending ruim opgevat en goed georganiseerd.
Heb ik mij doorgaande naast den schrijver geplaatst, er wordt telkens één toon
aangeslagen die mij niet wil bevallen. Reeds in hst. I lezen wij, nog wel in de
beschrijving van 't christelijk sociale die ten grondslag wordt gelegd: ‘niet in den
weg van barmhartigheid enkel, ‘maar in dien van gerechtigheid vooral’ (p. 24). Ik
kom op tegen dit vooral, en wijs ook op den schadelijken invloed van 't ijveren voor
gerechtigheid, wanneer deze niet nader is omschreven. En dit doet onze schrijver
nergens. Hij behoudt de twee grondzuilen der profetische prediking: gerechtigheid
en barmhartigheid. Hij wil zeker evenmin als ik met de socialisten roepen: geen
barmhartigheid maar recht. Toch is hij kind zijner eeuw ook hierin dat hij zegt: recht
vooral. Daartegenover plaats ik: er is geen recht in christelijken zin zonder
barmhartigheid, en het verslappen, zelfs het eenigszins verschuiven van de idee
barmhartigheid werkt bedervend op het inzicht en de behandeling van recht. Moet
ik dit herinneren aan een schrijver die een besluit schreef als de vier laatste pagina's
van dit boek, waar over Jezus' medelijdende ontferming met de schare en onze taak
om te ‘zien met het hart’ zoo treffend wordt gesproken? En waarom moest hij zelfs
daar nog een waarschuwend voorbehoud maken?
Ketterijen zijn de onbetaalde rekeningen der kerk. Wij blijven dit zeggen, ook al
klemt het niet meer zooals weleens vroeger. Rome bant de ketters uit en wil op geen
enkel punt naar hen luisteren. En bij ons Protestanten? Nu ja, in sommige kerkeraden
en kringen jaagt men nog op ketters, en sommige dominés weerleggen ze: maar dit
alles is vrij onbeduidende liefhebberij geworden, het telt niet meer mee. Wat meer
dringt dan ketterij: sociale misstanden zijn de onbetaalde rekeningen der kerk. Dit
boek predikt het op een wijze zooals dat in Nederland nog niet geschied was.
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Van menige bedenking die ik opperde zal de schrijver misschien zeggen: ik weet het
ook wel, zwijg gij stille. Trouwens veel van wat ik zeide richt zich tegen 't misbruik
dat naar ik vrees van dit boek kan gemaakt worden. Ook is mijn gevoel anders gestemd
dan het zijne. Doch ofschoon van nature reactionnair wensch ik allerminst een
‘onnatuurlijke vermenging van reactie met geloof’ (p. 23), gelijk ik met blijdschap
opmerk dat ook de schrijver van de bijzondere stemming zijns gevoels geen algemeen
christelijken eisch maakt.
Wel is het eisch voor den christen te doen wat de hand vindt en de woelingen van
het heden te zien in het licht van Gods openbaring.
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Het sultanaat van Boeton
Door Dr. E.B. Kielstra.
Wanneer men de kaart van Celebes voor zich neemt, dan vindt men, in den zuidelijken
hoek van het Z.-O. schiereiland, een paar weinig bevolkte en weinig bekende
landschapjes: Polejang en Roembia, welke, met de zuiden oostwaarts gelegen
eilanden, het vroeger meer dan thans beteekenende ‘Sultanaat van Boeton’ vormen.
De helft hiervan wordt ingenomen door het eiland Boeton (87 vierk. geogr. mijlen);
ten westen daarvan ligt het eiland Moena, verder westwaarts het eiland Koebeina.
Oostelijk van Boeton strekken zich verschillende groepen kleine eilandjes uit, waarvan
de Wangi Wangi- en de Toekangbesi-eilanden de voornaamste zijn.
Men schat het totaal aantal inwoners op honderdduizend; maar... wie heeft ze ooit
geteld!
Dat Rijk van Boeton heeft eene niet onbelangrijke geschiedenis, welke, als zoovele
andere in onzen Archipel, aanwijst dat een inlandsche staat zonder Europeesche
leiding tot ondergang schijnt gedoemd. Onder het ‘oppergezag’ van een sultan worden
verschillende onderdeelen des lands door eigen vorstjes geregeerd, en de
afstammelingen der sultans en vorstjes zijn groot in aantal.
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Zij allen beheerschen de bevolking, uitsluitend in hun eigen belang. Alles is er dan
ook even achterlijk; wegen en bruggen vindt men er niet... In vroegere tijden was
Boeton een twistappel tusschen Ternate en Gowa, die beurtelings daar den baas
speelden; later, toen beider krachten gebroken waren, bleef het een verwaarloosd,
armoedig land. Het Europeesch bestuur bemoeide er zich, tientallen van jaren lang,
niet mede; en, ziende naar andere deelen van ons Indisch gebied waar dat wèl het
geval is geweest, vragen wij ons af of de toestand niet veel beter zou zijn wanneer
wij de leiding hadden genomen, - zoo mogelijk met behoud van het Sultanaat,
desnoods zonder dat, maar samenwerkende met de inlandsche hoofden als onze
ambtenaren?
Het kan niet te veel worden herhaald: het is geen ‘imperialisme’, wanneer wij ons
aan dergelijke gedeelten van ons eilandengebied laten gelegen liggen; Nederland zal
daarmede geen rechtstreeksch voordeel behalen, de Indische schatkist zal er niet
door worden gevuld, - wij zullen slechts de zelfvoldoening kunnen oogsten dat met
onze medewerking ‘de verdrukking wordt opgeheven, de honger uit de hutten wordt
gejaagd, den zwakke een beschermer, den inboorling welvaart, verstandelijke en
zedelijke ontwikkeling worden geschonken. Wij zullen dien plicht niet verloochenen’
(Va n K o l , Uit onze Koloniën, bl. 826).
Het schijnt ons wel van belang, de geschiedenis van onze aanrakingen en bemoeiingen
met Boeton eenigszins in bijzonderheden na te gaan. Men zal er uit kunnen zien, wat
de Oost-Indische Compagnie deed.... en waarin zij te kort schoot; hoe het ‘Sultanaat’
in de XIXe eeuw vrijwel aan zich-zelf bleef overgelaten, en wat ons dientengevolge
thans te doen stond.
Toen de onzen, in 1612-13, met dat Sultanaat in nauwere aanraking kwamen, was
het eene onderhoorigheid van Ternate, dat het in 1580 aan zich onderworpen en er
den Islam ingevoerd had.
Op last van den Gouverneur-Generaal P i e t e r B o t h
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bezocht A p o l l o n i u s S c o t t e , ‘kapitein op Makian en raad van Indië’ met het
schip der Veer het eiland Boeton, met het doel, met den ‘machtigen coninck’ een
‘contract ende eeuwich verbondt te maecken.’
B o t h was van meening, dat Boeton den onzen groote diensten zoude kunnen
bewijzen bij de onderwerping der Bandaneezen; van den anderen kant was Boeton,
onder den invloed van Ternate, ons welgezind, omdat het hoopte op steun onzerzijds
tegen de Makassaren. Het contract, den 5den Januari 1613 gesloten, draagt hiervan
de bewijzen: wij zouden het land beschermen tegen andere natiën (Portugeezen en
Spanjaarden vooral), waartoe twee door Boeton op het strand te bouwen versterkingen
door ons bewapend zouden worden, terwijl wij ook eenige Hollanders voor de
bediening van het geschut zouden geven; wij zouden onzen invloed bij den radja van
Gowa aanwenden om dien van alle vijandelijkheden tegen Boeton te doen afzien;
de sultan van Boeton nam aan, een offensieven en defensieven oorlog te voeren tegen
de vijanden van Ternate en tegen alle vijanden van de Hollanders; dezen bij te staan
in den ophanden zijnden tocht naar Solor (dat op de Portugeezen veroverd werd); de
Bandaneezen tot het sluiten van vrede en bondgenootschap te vermanen, enz. Verder
werden er verschillende bepalingen gemaakt ten aanzien van den handel, die, gelijk
wij aanstonds zien zullen, weinig waarde hadden... omdat er geen handel was.
Na het vertrek van S c o t t e speelde het achtergelaten personeel ‘op ergerlijke
wijze den beest’, waarover de vorst uitermate verstoord was. B o t h deed, om het
evenwicht te herstellen, in Augustus 1613 zelf Boeton aan en strafte de schuldigen.
Hij bevestigde het contract van S c o t t e , en gaf daarbij nog eene verklaring dat hij
des sultan's zoon als diens opvolger erkende.
Het geheele contract had ten slotte weinig uitwerking. S t e v e n v a n d e r H a g h e n ,
‘als tweede persoon naast den Gouverneur-Generaal en eerste raad van Indië’ in 't
laatst van 1614 weder in Indië gekomen, schreef in Maart
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1616 aan Heeren Bewindhebbers, dat aan de vriendschap en het bondgenootschap
van den vorst van Boeton ons niet zooveel gelegen was dat men daarom in zijn land
forten met soldaten behoefde te houden; daarvan was nooit eenig profijt te wachten...
en hij had dan ook in het vorige jaar het ‘comptoir’ van Boeton reeds weder
opgeheven. En als kort daarna van Bewindhebbers eene opmerking kwam dat van
den voordeeligen handel met Boeton niets vernomen werd, antwoordde hij: geen
wonder, want ‘daar niet en is can men niet vandaen halen’...
In de eerstvolgende jaren was Boeton dan ook alleen voor ons van belang als een
plaats vanwaar slaven gehaald werden. Als het, zooals in 1624, ernstig door Gowa
bedreigd wordt en op grond van het contract onze hulp vraagt, maken de onzen er
zich van af; niet-alleen omdat zij begrijpen dat het belang der vriendschap van Boeton
in den aanvang is overschat, maar vermoedelijk nog meer omdat de middelen om
hulp te verleenen niet aanwezig waren. Inderdaad was het slechts eene geringe macht,
waarmede zij zich moesten handhaven in het reeds veroverd gebied. Nu en dan,
zooals in 1626 en 1630, zond de vorst van Ternate eenige hulp, maar dit belette niet
dat Gowa zich steeds meer deed gelden; en in 1634 werd bericht dat in de straat
Boeton wel 2 à 300 Gowasche vaartuigen gezien waren, welker bemanningen het
eiland hadden afgeloopen; dat de sultan van Boeton nu schatplichtig en onderhoorig
aan Gowa was geworden...
Laat ons terloops opmerken, dat dit laatste rijk destijds ongeveer op het toppunt
van zijn macht was. De Gouverneur-Generaal schreef in 1636, dat het niet alleen
verscheiden landschappen, vroeger onder Ternate behoorend, onder zijne heerschappij
had gebracht (Boeton, Boeroe, Menado enz.), Saleier, Flores, Sumbawa, Bima enz.
schatplichtig had gemaakt, Boni tot zijne vazallen rekende, maar zelfs den sultan
van Martapoera de geheele Oostkust van Borneo had afgenomen. De onzen zagen,
vooral uit een handelsoogpunt, in Gowa den vijand, en - al was het niet bepaald tot
een rechtstreekschen oorlog gekomen - jaren-
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lang had men elkaar trachten afbreuk te doen waar dat mogelijk was. Maar de
verhouding werd gaandeweg zóó, dat men kiezen of deelen moest; en ook doordien
gebleken was dat de Bewindhebbers in Nederland in maatregelen van geweld geen
smaak vonden, werd besloten eene ernstige poging te doen om met Gowa op goeden
voet te komen. Dit gelukte: toen de Gouverneur-Generaal, A n t o n i o v a n
D i e m e n , in 1637 tot dat einde te Makassar kwam, werd hij goed ontvangen en, na
eenige onderhandelingen, de vrede gesloten... ofschoon v a n D i e m e n zelf zich
‘inbeeldde’ dat die vrede om verschillende redenen wel niet duurzaam wezen zou.
Gelijk eenige jaren later dan ook wel bleek.
Mocht nu de gesloten overeenkomst intusschen voorloopig eene goede uitwerking
hebben op onzen handel met Makassar, - Boeton trok daaruit geen voordeel. Daar
was eene partij ons vijandig gezind omdat met onze hulp, volgens B o t h 's belofte,
de oudste zoon van den overleden sultan tot zijn opvolger was aangesteld, en ook
omdat zij Gowa's vijandige houding toeschreef aan Boeton's vriendschap met de
Oost-Indische Compagnie. Vermoedelijk was het aan die partij toe te schrijven, dat,
volgens Va l e n t i j n , in 't laatst van 1635 of het begin van 1636 een onderbevelhebber
met 4 of 5 andere Hollanders verraderlijk werden vermoord, wat beantwoord werd
door eenige Boetonners aan boord van een schip te lokken en hen daar om te brengen.
De Boetonners hadden zich verder ‘onder schijn van vriendschap’ meester gemaakt
van goederen ‘onser burgeren ende Compies geschut.’ Toen hiervoor schadeloosstelling
geweigerd was, had v a n D i e m e n , vóór hij te Makassar kwam, reeds eene ‘kleine
tuchtiging’ aan Boeton toegediend: de visscherij werd zooveel mogelijk benadeeld,
eenige huizen langs het strand werden verbrand, een eiland nabij Boeton werd
afgeloopen... alles echter met het plan, terug te komen ‘ende aensienlijcke revengie
te nemen’. Dit geschiedde in 1638, toen A n t o n i o C a e n met 1200 koppen voor
Boeton ten anker kwam ‘met intentie’ de hoofdplaats ‘aff te loopen ende in d'assche
te leggen tot revengie ende exempel van de leelycke moort,
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voor desen aan onse ingesetene ende subjecten gepleecht’.
Hardhandig ging men in dien tijd te werk: de Gouverneur-Generaal v a n D i e m e n
schreef, dat hij er maar niet over zou uitweiden, hoe de onzen op Boeton huisgehouden
hadden; hoe tallooze kokos- en andere fruitboomen, visscherijen, vaartuigen, huizen
en geheele dorpen vernield of verbrand waren... Geen wonder waarlijk, dat in de
eerstvolgende jaren van geen goede verstandhouding tusschen de Compagnie en
Boeton sprake was!
Als Boeton tot vrede geneigd bleek, was telkens - in 1644, '46, '47 - het antwoord
onzerzijds: eerst restitutie van de geroofde goederen en van het kanon. In 1646 zelfs
de waarschuwing: reken niet te zeer op 's Compagnies lankmoedigheid, wij wachten
nog steeds op ‘contentement’ van de geleden schade. Maar Boeton was daartoe òf
onmachtig òf onwillig; misschien was het van oordeel, dat het in 1638 door C a e n
al meer dan genoeg gestraft was?
Intusschen, als zoo menigmaal schijnt ook hier de tijd raad te hebben geschaft.
Destijds, gelijk nog in de laatste jaren, waren er telkens twisten over de
troonsopvolging. Wij vernamen straks reeds, dat er eene partij was die ons B o t h 's
steun aan den pretendent van 1613 euvel duidde; in 1647 had iets dergelijks plaats.
De inwoners van het Boetonsche Rijk, zoo schreef de gouverneur van de Molukken
den 1en Juni 1647, waren onder elkaar, om een nieuwen koning in plaats van den
ouden en afgeleefden te hebben, ‘gans twistich, den eenen desen, den anderen genen
tot een overheer begeerende;’ de sterkste partij slaagde er in, een der pretendenten
naar Makian te zenden om van den Ternataanschen vorst ‘die als opperste coninck
van dat land erkendt wert,’ erkenning als troonopvolger te vragen.
In 't voorbijgaan zij opgemerkt, dat hieruit blijkt dat de Makassaarsche heerschappij
over Boeton niet van langen duur is geweest.
De sultan van Ternate willigde, in overleg met ons bestuur, het verzoek in, doch
vooraf moest de pretendent beloven en zweren dat hij onze aanspraken ‘op het land
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en de bewoners’ prompt zou voldoen. Aldus geschiedde; ‘'t gevolch zal 't effect van
dien moeten aanwijsen’, schreef de Gouverneur.
Of inderdaad aan de gestelde eischen gevolg is gegeven, is ons onbekend; maar zeker
is het, dat de verhoudingen gaandeweg gunstiger werden, dat wederzijdsche
toenadering plaats greep.
Veel bracht daartoe bij de houding van den sultan, toen in 1650 eenige schepen
op de westkust van Koebeina strandden. De rijksgrooten raadden hem, de bemanning
te vermoorden en zich van de geborgen goederen meester te maken; maar hij volgde
dien raad niet op, en verleende daarentegen aan de schipbreukelingen hulp. Dit gaf
onzen Gouverneur, d e V l a m i n g , aanleiding Boeton aan te doen; de sultan bracht
hem een bezoek aan boord, - den volgenden dag ontving de vorst een tegenbezoek.
En enkele maanden later kwam d e V l a m i n g nogmaals op Boeton, waar hij, door
het aanbieden van geschenken, 's vorsten goede gezindheid jegens de Compagnie
hielp versterken.
Hieruit blijkt wel voldoende, dat de vroegere grieven uitgewischt waren. Maar...
hoelang zou de vriendschap duren?
De sultan had weldra onzen steun noodig tegen zijne onderdanen en zelfs tegen
zijne rijksgrooten, waarvan velen op Gowa's hand waren. Die steun werd ook (1653)
eenigszins verleend, en omgekeerd dienden ook eenige Boetonners als hulptroepen
in den strijd, welken d e V l a m i n g in de Molukken te voeren had.
De sultan was echter, tengevolge van zijne eigendunkelijke handelingen, gehaat
en toen, in 1654, de vorst van Ternate zich op Boeton ophield, zette deze den sultan
af. In zijne plaats werd een oud man gekozen, die de Compagnie niet ongenegen was
en zoowel door d e V l a m i n g als door den sultan van Ternate erkend werd. Volgens
afspraak waren er intusschen een paar forten aan het strand gebouwd, waarvan d e
V l a m i n g weder een liet
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afbreken. Het andere werd bezet met 23 Nederlanders en 13 Ternatanen, en
onzentwege met geschut bewapend. De sultan werd voorts door de onzen gesteund
in zijn strijd tegen de oproerige onderdanen, o.a. op het eiland Moena. Maar toen
onze macht de wateren van Boeton verlaten had, kwam eene aanzienlijke vloot, door
den radja van Gowa in persoon aangevoerd, voor de hoofdplaats. De bezetting van
het fortje verdedigde zich dapper en stak, toen zij den strijd moest opgeven, den lont
in het kruit, zoodat zij met een groot aantal der aanvallers om het leven kwam. De
sultan zag zich daarop gedwongen zich aan Gowa te onderwerpen en eene belangrijke
boete te betalen (Maart - Mei 1655). Toen d e V l a m i n g een en ander vernam
(September) stevende hij naar Makassar en beschoot deze plaats. Zooals bekend,
werd de verhouding met Gowa nu gaandeweg zóó, dat in 1660 de expeditie van v a n
D a m en T r u i t m a n naar Zuid-Celebes gezonden werd. Zij dwong den radja van
Gowa tot een vrede, waarbij deze o.a. afstand deed van alle aanspraken op Boeton.
Gowa voerde daarna met goed gevolg oorlog tegen Boni en Soppeng. Verscheiden
vorstentelgen van deze beide staten weken toen uit naar Boeton, o.a. de later meer
bekend geworden A r o e P a l a k k a . Zij werden daar, als vijanden van Gowa,
vriendschappelijk ontvangen; zij schreven brieven aan de Indische Regeering om
hulp, en in 1663 gingen eenigen hunner, o.a. A r o e P a l a k k a , naar Batavia, terwijl
anderen zich later (1664) naar Ternate begaven.
Om den sultan van Boeton te straffen voor de verleende gastvrijheid, rustte de
radja van Gowa in 1666 een groote vloot uit, onder bevel van K a r a ë n g B o n t o
M a r a n n o e , die later nog in Oost-Java een rol speelde en in 1675 in den strijd tegen
de Hollanders sneuvelde. Maar... juist bij tijds verscheen S p e e l m a n met zijne
vloot, waarop zich ook A r o e P a l a k k a bevond, in de Boetonsche wateren, met
het gevolg dat vele hulptroepen van Gowa overliepen en dat zelfs - 4 Januari 1667
- K a r a ë n g B o n t o M a r a n n o e zich met al zijne troepen, vaartuigen en
bezittingen, ‘niets ter wereld uitgezonderd’,
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op genade en ongenade aan S p e e l m a n overgaf. Den 31sten Januari sloot
S p e e l m a n daarop met den Sultan van Boeton eene overeenkomst, waarbij o.a.
regelingen werden getroffen ten aanzien van de uitroeiing der kruidnagel- en
notenmuskaatboomen op de tot Boeton behoorende eilanden; de sultan zou daarvoor
jaarlijks eene schadeloosstelling ontvangen van honderd rijksdaalders, welk bedrag,
door hem volgens zijne verklaring tot dusver uit bedoelde cultuur getrokken was.
A r o e P a l a k k a en de overgeloopen hulptroepen bleven voorloopig op Boeton;
met hun hulp werd weldra het geheele eiland Moena op de Makassaren veroverd.
S p e e l m a n was intusschen met zijne vloot naar Ternate gezeild; bij contract van
30 Maart 1667 werd toen o.a. bepaald: ‘de koning van Ternate en zijn rijksgrooten
geven zich, hunne landen en hunne onderdanen aan de Compagnie over, erkennen
haar als haar schuts- en beschermheer’ ...en ‘bij het openvallen van den troon mag
geen nieuwe koning verkozen worden dan in overleg en met toestemming van 's
Compagnie's vertegenwoordiger te Ternate, aangezien de Compagnie bij dit contract
deelgenoot in de regeering van Ternate geworden is.’
Met den sultan van Ternate, als opperheer van Boeton, kwam S p e e l m a n in Juni
1667 op dit eiland terug; daar werd nu eene nadere overeenkomst gesloten (25 Juni),
om de verhoudingen in overeenstemming te brengen met hetgeen met Ternate
overeengekomen was. Men vindt daarin dan ook o.a. dat, bij overlijden van den
sultan, de rijksgrooten daarvan zoo spoedig mogelijk moeten kennisgeven aan den
Vorst van Ternate en de Compagnie, die gecommitteerden zullen zenden om met de
rijksgrooten een opvolger te kiezen; deze opvolger moet, vóór zijne bevestiging,
trouw zweren aan den vorst van Ternate en de Compagnie, waarna de rijksgrooten
het hem doen; de rijksgrooten mogen nimmer hun vorst afzetten zonder toestemming
van Ternate en van de Compagnie...
Opmerkelijk, niet het minst met het oog op den tijd waarin het contract tot stand
kwam, is in het contract deze
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bepaling: ‘overloopers, die het christelijk geloof afzweren en den islam willen
omhelzen, moeten aan de Compagnie worden overgeleverd; door haar wederkeerig,
aan den sultan van Boeton, de Boetonneezen die overloopen en tot het christendom
willen overgaan.’
Na het sluiten van deze overeenkomst vertrok S p e e l m a n met zijne vloot,
gesteund door Ternataansche en Boetonsche vaartuigen en hulptroepen naar Makassar.
Het is bekend, hoe hij er in slaagde, de overmacht van Gowa voor goed te fnuiken
en het ‘Bonggaaisch tractaat’ te sluiten (18 November 1667), waartoe achtervolgend
alle staten van Zuid-Celebes toetraden en dat daardoor langen tijd de grondslag is
geweest van ons gezag. Bij art. 16 van dat tractaat verklaarde Gowa opnieuw, voor
goed af te zien van alle aanspraken op ‘de landen van Boeton.’
De volgende jaren kenmerkten zich door aanhoudende geschillen tusschen Ternate
en Boeton. Wij staan daarbij niet stil, doch vermelden slechts dat de sultan van
eerstgenoemd rijk (‘Prins Amsterdam’) in 1680 tegen de Compagnie opstond, in
1681 gevangen genomen en een paar jaar te Batavia aangehouden werd. In dien
tusschentijd werden de Ternatanen van het Boetonsch grondgebied verdreven (in 't
bijzonder van Tijoro, de N. helft van het eiland Moena, waarop zij aanspraak
maakten); en toen ‘Koning Amsterdam’ onder beperkte voorwaarden in het gezag
over Ternate hersteld werd (1683) was het oppergezag van Ternate over Boeton
inmiddels geheel verloren gegaan. Men vindt daarvan verder geen sporen, en in een
later gesloten contract, van 1766, wordt van dat oppergezag niet meer gerept. Eerst
in 1847 echter deed Ternate officieel afstand van alle rechten.
Boeton was alzoo, door den loop der omstandigheden, zoowel van Gowa's als van
Ternate's aanmatigingen verlost geworden; het was een onafhankelijk, zij het dan
vrij onbeteekenend rijk, in den regel tamelijk aan zich-zelf overgelaten. Wat ons wel
het meest treft, is dat telkens, vroeger en later, de sultans werden afgezet, - waaruit
af
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te leiden is dat de macht van het centraal gezag tamelijk onbeduidend was, en nòg
is. Binnenlandsche twisten, nu en dan onder invloeden van buiten, zijn op Boeton
allerminst eene zeldzaamheid.
De verhouding met de Oost-Indische Compagnie bleef, in de eerste helft der
achttiende eeuw, over 't geheel goed. Doch in 1749 kwam daarin plotseling
verandering.
Een Bonisch vorstentelg had zich te veel macht aangematigd op het
Gouvernementsgebied in Zuid-Celebes, met het gevolg dat hij, bij het daartegen
gevoerd verzet, om het leven kwam en ook een hem toebehoorend handelsvaartuig
geplunderd werd. Het Bonisch hof beklaagde zich over deze plundering, en daarop
werd de gewezen tolk te Boeloekomba, F r a n s F r a n s z , als verdacht van
medeplichtigheid, in arrest gesteld. Deze ontsnapte een paar maanden later, en men
hoorde niets meer van hem tot, in 1752, door hem met eenige volgelingen een
Compagniesschip, ter reede van Boeton, verraderlijk werd afgeloopen. Hij versterkte
zich daarna op het eiland Koebeina.
Het bestuur begreep dat de sultan van Boeton, indien hij al niet rechtstreeks had
deelgenomen aan het misdrijf, toch schuldig was door het verblijf van F r a n s z te
zijnent toe te laten en bij diens optreden werkeloos te blijven; het eischte derhalve
van hem vergoeding der geleden schade. Om hem hiertoe te noodzaken en F r a n s z
onschadelijk te maken, werden twee schepen met de noodige hulptroepen naar Boeton
gezonden. De versterking van F r a n s z op Koebeina werd stormenderhand veroverd,
waarbij deze sneuvelde; een aantal zijner volgelingen, waaronder vier Europeanen
(waarschijnlijk afkomstig van het afgeloopen schip) werden gevangen genomen;
verscheiden geroofde goederen vond men terug. Met den sultan van Boeton werden
twee contracten gesloten tot regeling van de schadeloosstelling (1753).
Laat ons nog vermelden - kenmerkend voor de toestanden in dien tijd! - dat uit de
in de veroverde versterking gevonden papieren van F r a n s z zijne verstandhouding
bleek met een ambtenaar (koopman en gewezen
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fiscaal) en een burger te Makassar; de laatste had hem eens 21 vaten buskruit
gezonden!
De betaling der bedongen schadeloosstelling door Boeton liet veel te wenschen
over, en ons bestuur besloot derhalve, zonder voorafgaande waarschuwing, ja naar
onze tegenwoordige opvattingen, op verraderlijke wijze ‘het rijk van Boeton als
ongehoorsame kinderen een weijnig te tuchtigen.’ In 1755 had die tuchtiging plaats;
de versterking aan het strand werd overvallen, en vele Boetonneezen verloren in den
strijd het leven.
Vreezende dat Boeton zich nu bij Boni of bij Gowa zou aansluiten, zond het bestuur
te Makassar een brief aan sultan en rijksgrooten, waarin gezegd werd dat het ongeluk,
aan Boeton overkomen, slechts te wijten was aan hen, ‘die zich niet als gehoorsame
kinderen en bondgenooten tegen haar vader, de E. Comp., willen gedragen’; dat hun
voorvaderen beter hadden geweten ‘aan de E. Comp. genoegen te geven om de
contracten te onderhouden en doen is het rijk van Boeton ook wel gegaan’, maar dat
nu aan alle goedertierenheid en lankmoedigheid een einde had moeten komen.
Wilde men nu weder in de oude gunst en vriendschap bij de Compagnie
aangenomen worden, dan had men gezanten te zenden om goede en nieuwe contracten
te maken, daar men de oude verbroken had.
Curieus is het slot van den brief:
‘En omdat den Gouverneur en Raad het welzijn van het Rijk Boeton nog ter herten
gaat, daarom komt den tolk P i e t e r B a r t e l s z en S o e m a n g D a e e n g
M a s i k i a ter overbrenging van deze medisijne.’
Het Rijk Boeton was echter van die medicijn niet gediend; de tolk kwam terug
met een brief, waarin sultan en Rijksgrooten verklaarden niet bij machte te zijn aan
het verlangen van het bestuur te voldoen, en met het bericht dat de Boetonners zich
duchtig versterkt hadden.
Op last van de Hooge Regeering te Batavia werden nu de opperkoopman te
Makassar en de kapitein, die commandant geweest was van de laatste expeditie, naar
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Boeton gezonden om een nieuw contract te sluiten! Ondanks de aanbeveling van den
vorst van Boni om de gestelde voorwaarden aan te nemen, kwamen beide heeren
onverrichterzake terug (1756). De toestand bleef nu voorloopig in statuquo, tot het
bestuur van Boeton geheel gewijzigd was: de sultan overleed in 1759, zijn opvolger
in 1760; de daarop volgende werd in 1763 afgezet... Na vele onderhandelingen kwam
er, in 1766, een gezantschap te Makassar; met medewerking van den vorst van Boni
kwam toen een nieuw contract tot stand.
Zooals wij boven reeds opmerkten, - in dat contract was geen sprake meer van de
suprematie des sultans van Ternate. Er werd verder bepaald (art. 9) dat, wanneer
Boeton zich niet aan het contract hield en vijandig aan de Compagnie werd, ‘het rijk
met alle onderhoorige landen als aan de Compagnie vervallen’ zou ‘worden
geconsidereerd om daarmede te handelen na deszelfs welgevallen.’
De vriendschap was nu hersteld. In 1777 steunde Boeton ons met hulptroepen in
den strijd met Gowa; en al werd soms geklaagd over sluikhandel ten nadeele der
Compagnie, - ernstige geschillen deden zich niet meer voor.
Wij verhaalden boven dat S p e e l m a n , in 1667, eene overeenkomst sloot, waarbij
den sultan van Boeton een bedrag van honderd rijksdaalders per jaar werd toegekend
voor het gemis van inkomsten uit specerijboomen, die in zijn gebied moesten worden
‘geëxtirpeerd’. Om op de handhaving van het verbod toe te zien, werden jaarlijks
een sergeant, een korporaal en twee man ‘in commissie’ gezonden, om met behulp
van den sultan en de hoofden de rondreis te maken. Zij keerden dan naar Makassar
terug en brachten verslag uit van hetgeen zij gezien hadden. Bleven deze jaarlijksche
inspectiën soms al achterwege, - in het algemeen, kan men zeggen, hebben zij vrij
geregeld plaats gehad. De gewone handelwijze was, dat, wanneer de sultan zijn
jaarlijksch gezantschap naar Makassar zond, de militairen meegingen, om bij den
terugkeer van het gezant-
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schap door anderen vervangen te worden. Het voornaamste doel van de Boetonsche
afgevaardigden was, het jaarlijksch geschenk (de schadeloosstelling voor de uitroeiing
van de specerijboomen) af te halen.
Dit geschenk veranderde van karakter in 1824, toen de Gouverneur-Generaal v a n
d e r C a p e l l e n het verbod tot aanplant ophief en dus de bedoelde uitroeiing tot
het verleden behoorde; toen werd het bedrag op f 300.- 's jaars bepaald, als toelage
aan den sultan. En ook de soldaten bleven op den vroegeren voet, - doch zij werden
nu beschouwd als een eerewacht voor den sultan, die op hun behoud zeer gesteld
bleek.
In genoemd jaar trad Boeton toe tot het ‘vernieuwd Bonggaaisch tractaat’, hetwelk
bestemd was in de plaats van het verouderd tractaat van 1667 tot grondslag te dienen
van ons gezag in Zuid-Celebes, maar aan die bestemming slecht beantwoord heeft.
Het zou ons te ver voeren, hierover uit te weiden; het zij voldoende, op te merken
dat het omstreeks 1850 stilzwijgend ter zijde is gesteld en de Indische regeering
sedert afzonderlijke contracten sloot met de verschillende staten.
Boeton toonde zijne welwillende gezindheid door, in 1828, hulptroepen te leveren
voor de demping van den opstand in Midden-Java; die hulptroepen bewezen goede
diensten en werden eerst na de gevangenneming van D i p o N e g o r o teruggezonden.
Die gezindheid bleef ook daarna bestaan, wat weinig verwondering kan wekken: wij
bemoeiden ons niet met de aangelegenheden des Rijks; de sultan had zijn ‘eerewacht’
en kreeg zijn f 300.- geregeld uitbetaald. Alleen in de jaren vóór den oorlog met Boni
van 1859, stond Boeton wel onder den invloed van Boni, wat tot eenige wrijving
aanleiding gaf. Men had in 1851, bij het optreden van een nieuwen sultan, dezen met
veel moeite overgehaald een nieuw contract te sluiten, - in de eerstvolgende jaren
maakte hij daartegen allerlei bezwaren, met het doel er zich van te ontslaan, tot een
brief van den Gouverneur-Generaal in 1857 aan zijne protesten een eind maakte.
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Eene andere zaak, waarbij de sultan aanvankelijk weinig medewerking betoonde,
was de oprichting van steenkolen-loodsen, die noodig geworden waren toen de
bestrijding der zeeroovers, in plaats van met zeilschepen, meer en meer met
stoomschepen werd gevoerd. Hij stemde ten slotte toe, toen hij de verzekering ontving
dat voor de bewaking en verstrekking der kolen geen ambtenaar op Boeton zou
geplaatst worden; de commandant van de ‘eerewacht’ zou daarmede belast zijn, en
bij diens afwezigheid zou de sultan er voor zorgen.
Alles ging nu goed tot omstreeks 1887, toen bericht werd dat de bestuurders van
Boeton sedert vrij geruimen tijd zekeren onwil aan den dag legden in de afdoening
der zaken, in verband staande met de bewaking der kolenloodsen. De Gouverneur
van Celebes begaf zich in genoemd jaar naar Boeton om den eenige maanden te
voren nieuw gekozen sultan over de zaak te onderhouden en, wanneer de ontmoeting
bevredigend afliep hem in zijne waardigheid te bevestigen. Maar... de houding van
den vorst was zeer onbehoorlijk: hij verkoos evenmin aan boord van het oorlogsschip,
waarop de Gouverneur verblijf hield, te komen als zijn rijksraad af te vaardigen. De
Gouverneur moest er zich toe bepalen, het Boetonsch bestuur ‘in verzuim te stellen,
indien de nieuwe vorst niet binnen eene maand te Makassar verscheen om zich te
verootmoedigen voor zijne tekortkomingen en aanvraag te doen om tot de beëediging
van het met zijn voorganger gesloten contract te worden toegelaten.’ Aan dezen eisch
werd niet voldaan, zoodat de Gouverneur zich een paar maanden later weder naar
Boeton begaf, nu echter met drie oorlogsbodems, waaronder twee ramtorenschepen,
- en met bedreiging van geweld indien de sultan zich verder verzette. Deze kwam
nu tot inkeer, verscheen met zijn rijksraad aan boord, vroeg vergiffenis over zijne
onbetamelijke houding en beloofde zijne medewerking tot betere bewaking der
steenkolenloodsen. De goede verhouding werd hierop hersteld; het machtsvertoon
(de Gouverneur bracht den Sultan een tegenbezoek, vergezeld van de geheele
landingsdivisie der drie oorlogssche-
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pen) bleek ‘op de stijfhoofdige bestuurders van Boeton een heilzamen indruk te
hebben gemaakt.’
Doch... de ware vriendschap bestond in de volgende jaren niet meer.
Wel gaan er jaren voorbij, dat men niets omtrent Boeton verneemt: maar als er
aanleiding toe is, ontstaat er wrijving. Zoo in 1897, toen aan den sultan gevraagd
werd, ons een onbewoond en onbebouwd deel van Koebeina, desnoods in huur, af
te staan voor een halfwilde paardenstoeterij, waarop geen beslissend antwoord
gegeven werd, of toen ons bestuur een regeling voorstelde betreffende den afstand
van het recht tot het verleenen van vergunning voor mijnbouwkundige opsporingen,
waarop in 't geheel geen antwoord kwam. Van een en ander vinden wij later geen
gewag meer gemaakt. Was het wellicht in verband met de houding van het sultanaat,
dat in 1900 de ‘eerewacht’ ingetrokken werd?
Zoo in 1901, toen de Gouverneur van Celebes het noodig achtte, geëscorteerd
door een pantserdekschip, een bezoek aan Boeton te brengen en het zelfbestuur,
niettegenstaande dit machtsvertoon, zich aan het gewone ceremonieel van ontvangst
trachtte te onttrekken. Eerst toen met nadruk op de stipte naleving van dit ceremonieel
was aangedrongen, kwamen de rijksbestierder en eenige landsgrooten (niet de sultan)
aan boord en liep alles verder goed af.
Zoo in 1905, toen het zelfbestuur ongegronde bezwaren inbracht tegen de oprichting
van een lichttoren op het eiland Wangi Wangi...
Bij het waarnemen van deze verschillende teekenen van lijdelijk verzet ligt het
voor de hand, te denken aan vijandelijke invloeden van buiten; in 't bijzonder van
Boni, welks jarenlange overmoed in 1905 eerst voor goed beteugeld werd. Maar het
ligt ook in den aard der zaak dat, waar ons bestuur eindelijk gedwongen was, krachtig
in Zuid-Celebes op te treden, het niet langer genoegen kon nemen met een schijngezag
over Boeton, dat zich aan de bestaande overeenkomsten weinig stoorde en waar,
zonder geregeld toezicht onzerzijds, de naleving daarvan allerminst verzekerd was.
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De omstandigheden - afgescheiden van den indruk, welke onze overwinningen in
Zuid-Celebes later maakten - kwamen ons hierbij te hulp. In September 1904 overleed
de sultan en ontstonden er dientengevolge binnenlandsche onlusten.
De rijksgrooten (hadat) verklaarden, met uitzondering van een hunner, den kapitan
laoet, dat - nu de overledene geen zonen van zuiver vorstelijken bloede naliet - de
oudste wettige zoon van den in 1886 overleden sultan de meest gewenschte candidaat
was. Deze, genaamd A c h m a d A r o n a B o l a , had indertijd de gunst zijns vaders
verloren omdat hij partij trok voor het welzijn der bevolking; hij was toen naar Moena
getogen, was daar met een prinses van den bloede in het huwelijk getreden en had
er feitelijk het bestuur in handen. Ook omdat Moena sinds lang met Boeton op
gespannen voet stond, zou het in aller belang zijn als A r o n a B o l a sultan werd.
Ons bestuur had daartegen geen bezwaar, mits een nieuw contract gesloten werd,
daar het bestaande (van 1873) niet meer aan de eischen des tijds voldeed.
De rechtszekerheid toch liet in het gansche sultanaat haast alles te wenschen over:
aanzienlijken verrichtten er straffeloos allerhande wanbedrijven, en bij geschillen
met voorname personen was de kleine man in den regel de verliezende partij. Aan
de bevordering van welvaart werd weinig gedacht, zooals o.a. bleek uit het verbod
van den uitvoer van paarden en hout uit het aan beide rijke Moena, en uit dat van
parelvisscherij in Straat Moena. Telkens deden zich gevallen van strand- en
menschenroof voor. Het bleek dus wel noodig, dat het Europeesch bestuur, zonder
aan het zelfbestuur een einde te maken, de opperste leiding nam.
De goede verwachtingen, welke het van de verkiezing van A r o n a B o l a kon
koesteren, werden echter teleurgesteld.
Eenige mantri's van Boeton vertrokken met goedkeuring van den Gouverneur van
Celebes naar Moena, om hem tot den terugkeer naar Boeton over te halen; hij gaf
aan die
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uitnoodiging gevolg en nam zijn intrek in den Kraton. Maar nu riep de rijksbestierder,
die een der kroonpretendenten was en tijdelijk het gezag in handen had, zijne
volgelingen te wapen, onder het voorwendsel dat A r o n a B o l a zich met geweld
van de regeering wilde meester maken; deze hield zich echter kalm, bemoeide zich
niet met bestuurszaken en spoedig keerde de rust terug. In overleg met den kapitan
laoet, die sinds jaren met A r o n a B o l a in onmin leefde, werden nu door den
waarnemenden sultan alle overige landsgrooten en andere waardigheidsbekleeders
uit hun ambt ontslagen en door zijne familieleden en trouwe volgelingen vervangen.
Dezen kozen daarop den rijksbestierder tot sultan, den kapitan laoet tot rijksbestierder
(Augustus 1905).
Met het oog op de hiermede opnieuw aan den dag getreden ongeordende toestanden
op Boeton, en ook op de voorgenomen tolrechtenheffing op Celebes, waarbij gezorgd
moest worden dat Boeton niet het brandpunt zoude worden van een uitgebreiden
smokkelhandel, was nu te meer ingrijpen noodig. De Regeering besloot daarom, als
inleiding van eene geregelde bestuursvestiging: nog vóór het sluiten van het nieuwe
contract op Boeton een militair detachement (75 man) te legeren onder een officier,
die ook als civiel gezaghebber zoude moeten optreden en belast zoude worden met
de aanrakingen met het zelfbestuur.
In April 1906 werd het peloton, onder den 1sten luitenant J. v a n H e c h t
M u n t i n g h N a p j u s , met een gouvernementsstoomschip naar Boeton overgevoerd,
terwijl tegelijkertijd de resident ter beschikking zich met het pantserschip De Ruyter
derwaarts begaf. Reeds den dag na hunne aankomst kwam het nieuwe contract tot
stand, en tegen het einde der maand teekende de sultan ook de overeenkomsten,
waarbij aan de Indische Regeering de rechten van opiumverkoop en tolheffing werden
overgedragen.
Maar al spoedig bleek dat, waren de zaken overeenkomstig onze bedoelingen op
papier geregeld, er nog veel geduld noodig zou zijn om die regelingen ook
daadwerkelijk te doen toepassen. Daar waren, zooals uit het bovenver-
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melde reeds is af te leiden, twee partijen (die van den sultan en van A r o n a B o l a ),
die elkander wantrouwden, tegenwerkten, verdacht maakten. De sultan, zoo werd
gezegd, wilde en kon het contract niet uitvoeren, zelfs niet met den hem meermalen
toegezegden steun der troepen, omdat dan de haat tegen hem zoude toenemen. Hij
had een goed deel van aanzienlijken en volk tegen zich, zoowel wegens zijne lage
afkomst als wegens zijne inhaligheid.
Aanvankelijk scheen hij dien tegenstand te willen bezweren door eene ongepaste,
zelfs onbeschofte houding tegen den civielen gezaghebber aan te nemen; maar deze
wist daaraan weldra een einde te maken, en gaandeweg verminderde het eerst in
ruime mate ondervonden lijdelijk verzet. In Februari 1907 moesten de sultan - en de
rijksgrooten, die hem steunden, misschien met de bedoeling om in troebel water te
visschen; als de sultan eens afgezet werd zou een hunner, de rijksbestierder, kans
hebben hem op te volgen - wegens hunne tekortkomingen na herhaalde waarschuwing
worden beboet.
Dit schijnt geholpen te hebben, want over 1907 wordt gezegd dat ‘de sultan, die
onzen steun ten zeerste behoeft om zich te kunnen handhaven, meer medewerking
toonde tot het in het leven roepen van betere toestanden in zijn gebied’. Het nog
ondervonden lijdelijk verzet scheen meer uit te gaan van de partij der aanzienlijken,
die in de geleidelijke uitbreiding van onzen invloed gevaar ziet voor den haren;
volgens alle berichten is de houding der eigenlijke bevolking vriendschappelijk.
In Augustus 1907 vernam de civiele gezaghebber, dat evenbedoelde partij zich
tegen den sultan wilde verzetten, omdat hij had toegestemd in de registratie der
bevolking en in het verbod om wapens te dragen, en bij de registratie eener kampong
ten N. der hoofdplaats werd inderdaad moeilijkheid ondervonden: de bevolking,
aangehitst door eenige voorname personen, o.a. zekeren radja L a m b e l o , weigerde
zich aan de registratie te onderwerpen en nam, met blanke wapens in de hand, eene
uitdagende houding aan. De heer v a n H e c h t M u n t i n g h N a p j u s haastte
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zich naar bedoelde kampong, ontbood radja L a m b e l o , verweet hem zijn optreden
en droeg hem op te zorgen dat binnen een half uur de bevolking, ongewapend, voor
de registratie gereed stond. Toen radja L a m b e l o daarop verklaarde dat noch
gouvernement, noch sultan hier iets te zeggen hadden, en dat hij de gegeven bevelen
niet wilde opvolgen, werd hij gevangen genomen en in eene sloép overgebracht. Hij
riep toen de bevolking iets toe, waarop de ongeveer 150, grootendeels van blanke
wapens voorziene inwoners op de soldaten aanstormden; deze beantwoordden den
aanval, met het gevolg dat de oproerlingen met een verlies van 13 dooden en 16
gewonden uiteen stoven. Onder de gesneuvelden was een der voornaamste aanstokers,
een radja van Boengi; volgens de bevolking zouden zij ook door een der leden van
den rijksraad tot verzet zijn aangespoord. Eenige dagen later had de registratie
ongestoord plaats, en sedert wordt de politieke toestand ‘weer bevredigend’ genoemd.
Een bron van onrust is in 1907 weggenomen doordat de sultan zijn vroegeren
mededinger A c h m a d A r o n a B o l a tot radja van het eiland Moena aanstelde en
deze den sultan als zijn heer erkende. Hier, op Moena, werd onze grootere inmenging
in de bestuurszaken mede met leede oogen aangezien door vele aanzienlijken, die
zich te voren ongestraft door knevelarij en afpersing konden verrijken. In Juli 1908
gingen zij zelfs tot openlijk verzet over, dat echter dadelijk kon worden bedwongen.
Sedert gaat het ook daar beter, en in het algemeen schijnt men nu wel de vroegere
moeilijkheden overwonnen te hebben; de sultan heeft begrepen dat hij het contract
niet alleen te teekenen, maar ook op te volgen heeft, en dat hij in zijn eigen belang
zoowel als in dat van zijn land en zijn volk, verstandig doet met ons samen te werken
en onze leiding te volgen.
Men trekke nu de slotsom. Vele tientallen van jaren hebben wij het ‘Rijk van Boeton’
vrijwel aan zich-zelf overgelaten; ons tevreden stellende met fraaie contracten
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op papier, waarvan ongeveer geen enkele bepaling werd nageleefd. Het ‘Rijk’ bracht
ons in geen enkel opzicht voordeel, maar kostte altijd geld; als de sultan het te bont
maakte, moesten er nu en dan oorlogsschepen, zelfs pantserschepen, naar toe om
hem weer - tijdelijk! - eenigszins tot gehoorzaamheid te dwingen. De bevolking was
er ellendig aan toe...
Nu, na een paar jaar van betrekkelijk toch slechts geringe inspanning, heeft het
Nederlandsch gezag het heft in handen. Nu wordt al het moois, dat in de contracten
was voorgeschreven, ook werkelijkheid. Nu blijft Boeton geen lastpost meer voor
de Indische schatkist, maar worden de kosten van het land bestreden uit de in- en
uitgaande rechten en uit de winst op den opiumverkoop; nu wordt er een
landschapskas gevormd, ter bestrijding van de plaatselijk noodige uitgaven, o.a. voor
den aanleg van wegen. Nu leven de Sultan en de edelen niet langer eenvoudig ten
koste der bevolking, maar zal het onder onze leiding meer en meer hun taak worden,
zich, in plaats van uitsluitend aan hun eigen belang, aan de belangen der bevolking
te laten gelegen liggen.
In één woord, - het te lang verwaarloosde, verachterde, verarmde Boeton gaat een
betere toekomst te gemoet, dank zij de in de laatste 10 à 15 jaar meer en meer
veldwinnende overtuiging, dat het de plicht is van het Nederlandsch gezag: niet om
met een schijngezag over dergelijke landstreken tevreden te zijn en alles maar te
laten zooals het is, of erger nog, slechter te zien worden, maar integendeel, de belangen
van land en volk te behartigen en de ontwikkeling van beide te bevorderen.
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Buitenland
Wat wel allereerst de aandacht getrokken heeft van ieder, die de gebeurtenissen van
den dag met eenige belangstelling pleegt gade te slaan, is de merkwaardige beweging
op het Balkanschiereiland, onmiskenbaar gevolg van de Jong-Turksche bloedlooze
revolutie in Constantinopel.
Toen daar plotseling de ommekeer plaats vond, die, met Engeland's en Frankrijk's
steun heimelijk voorbereid en ook te Weenen en St. Petersburg, te Berlijn, te Rome
en Athene als niet geheel onverwacht begroet, van Turkije een modernen staat wilde
maken na de vele jaren van eene regeering van corruptie en spionneering ten bate
van een betrekkelijk kleine groep van ambtenaren en hovelingen, met den Sultan als
gewillig medewerker en voordeelig geplaatst deelhebber - toen was het wel te
verwachten, dat er iets meer zou gebeuren. Het plotseling ophouden der Macedonische
bendenwoelingen, waaraan de Europeesche diplomatie geen einde had kunnen maken,
leek al op zichzelf verdacht en de oogenschijnlijk kalme houding der operettenachtig
rumoerige Balkanbevolking kon niet alleen verklaard worden uit ingenomenheid
met het te Constantinopel voorgevallene, uit diep gevoelde behoefte dezer halve
wilden aan de zegeningen van een parlementaire regeering, van de zoo lang ontbeerde
staatkundige vrijheid!
Daar klonk op eens de mare, dat Bulgarije zich in zijn vollen omvang tot een
onafhankelijken staat had geproclameerd met verwerping van alle onderdanigheid
aan den Sultan, onder leiding van den slimmen Koburger, die voortaan Czaar van
Bulgarije zal heeten. De Serviërs, doodvijanden der Bulgaren, brieschten; hun
eerbiedwaardige koning hield zich op den achtergrond maar zijn veelbelovende zoon
spuwde vuur en vlam en schermde met zijn maagdelijk zwaard. Nog erger werd het
met de Servische woede, toen even daarna Oostenrijk-Hongarije op een goeden
morgen de verbazingwekkende ontdekking deed, dat het in den minister
A e h r e n t h a l , totnogtoe weinig geteld in den kring der diplomaten,
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een man van de daad had gevonden, den eersten Oostenrijksch-Hongaarschen
diplomaat na A n d r a s s y , die van zich deed spreken: de gemoedelijke Weeners
zagen elkander aan met klimmende verwondering bij de gedachte, dat de aandacht
van Europa op hen gevestigd was en voorloopig zou blijven. Met Servië begon
Montenegro zijn zwaard half uit de scheede te trekken, schuins het oog gericht op
het bevriende en vermaagschapte Italië, welks regeering echter ook al buitengewoon
kalm bleef, al begon in de pers - de Italiaansche kranten blaken sinds lang van
Servenliefde, denkend aan het oude Venetië en zijn heerschappij in den Levant - de
oude haat weder op te laaien tegen den Oostenrijker, die van ouds de kunst verstaat
van losloopende provinciën in te lijven en nu den dubbelzinnigen toestand in
Bosnië-Herzegowina plotseling door een annexatie in het reine bracht. En hierbij
bleef het niet. Creta verklaarde zich tot een deel van Griekenland, dat ook al weder
in onnatuurlijke kalmte de zaken liet begaan, terwijl Roemenië geen vin verroerde
en Albanië en Macedonië zoo rustig bleven als België en Nederland.
Maar het zonderlingst van alles was, dat Turkije met overdreven muzelmansche
berusting al die dingen liet geschieden, geen man opriep, geen oorlogsschip wapende
en rustig afwachtte, ook al begon er wat beweging te komen onder de over de
stoutmoedigheid der Giaours ontstelde bevolking zelve, die ten minste een kleinen
boycot tegen de trouwelooze Oostenrijkers trachtte te organiseeren, evenwel door
de Turksche regeering bijzonder handig en snel onderdrukt.
Wien heeft men beet bij dat alles? De gedachte, dat alles een doorgestoken kaart
geweest is, krijgt meer en meer recht van bestaan en de drukke reizen van vorsten
en diplomaten in den laatsten tijd hebben blijkbaar geen ander doel gehad dan te
zorgen, dat alles van een leien dakje zou gaan, nu te Weenen en Sofia de ernstige
wil te kennen was gegeven om de plannetjes door te zetten.
Blijkbaar was het plan eener conferentie der Europeesche mogendheden,
deelnemers aan het fameuse verdrag van Berlijn van vóór 20 jaren - het werk van
B i s m a r c k en D i s r a ë l i , G o r t s c h a k o f f en A n d r a s s y , dat zijn tijd gehad
heeft - van te voren al vastgesteld en tevens, hoe die eigenlijk zou moeten verloopen.
Maar Oostenrijk en Bulgarije zagen voorloopig nog een beteren weg: het eerste
ontruimde onmiddellijk Novibazar, het lang geleden vooruitgeschoven schaakstuk,
dat den zet van
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Bosnië moest maskeeren; het laatste begon zijn schatkist na te zien om den
hervormenden en dus naar geld hongerenden Jong-Turk de hand te stoppen. En de
laatste bleek voor die argumenten lang niet onontvankelijk, weinig gesteld op eene
conferentie, waarvan Turkije toch altijd de kosten zou moeten dragen....
Maar daar kwam het onbaatzuchtige Engeland, de vriend van alle brave en
geduldige lijders, tusschen beiden. Het beloofde den bevrienden Jong-Turk van zijn
kant een diepen greep in de volle beurs van J o h n B u l l te mogen doen, mits hij
geen drukte maakte. En de brave Turk drukte zijn onbaatzuchtigen vriend de zware
hand en beloofde zich stil te houden, mits ook Bulgarije en Creta zich kalm hielden
en de wilde Serven en Montenegrrjnen onder toezicht werden gehouden. Rusland
belastte zich met het eerste, Italië met het laatste en zoo liep alles voorloopig op
rolletjes.
Zou er nog een conferentie moeten komen? Och waarom eigenlijk? Als Rusland
ook nog de Dardanellen open krijgen kan langs den weg der veelzijdige
onderhandeling, waarin het zooveel meesterschap bezit, en Montenegro en Servië
een ‘pourboire’ willen aannemen - en daarvan zullen zij uit hun aard wel niet afkeerig
zijn - dan is alles in orde. Als de conferentie nog bijeenkomt, zij het dan voor den
vorm, zal haar werk gauw afgeloopen zijn en .... de Turk betaalt het gelag! Wel
bekome het hem!
Welk een komedie! Als later de archieven omtrent deze dingen geopend worden,
zal de geschiedkundige van de toekomst aangename oogenblikken beleven bij het
openleggen van zooveel geniaal gescharrel en het blij eindigende slot van dit alles
zal hem bevredigen zoowel als allen, die het thans uit de verte mogen aanzien. Van
oorlog schijnt heden al geen sprake te zijn. Want wie anders dan een ijverzuchtig maar machteloos - Italiaan, Serviër of Montenegrijn kan Oostenrijk het bezit zijner
nieuwe provinciën misgunnen, die het met eigen kracht en eigen geld betrekkelijk
zoo goed georganiseerd heeft, al blijft ook daar onder die eeuwenlang verwaarloosde
bevolking zekerlijk nog wat te wenschen over? Welke Turk zal om Bulgarije, waar
de Sultan feitelijk toch niets meer had in te brengen, een krijg aanvangen? Wie zal
Creta willen dwingen het Turksche juk, zij het in schijn, weêr op de onwillige
schouders te nemen? En de kans, dat het bloedsnuivende Servië het zou wagen zelf
alleen de wapenen op te vatten, waarvan alleen het gevolg zou zijn, dat het land door
de Oostenrijkers zou worden bezet, is zóó gering, dat men daaraan niet behoeft te
denken, als ten minste ook Rusland een deel van den buit krijgt, waartoe blijkbaar
de talrijke reizen van I s w o l s k y moesten dienen.
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Het is een handig ineengezette komedie geweest, die men ons vertoond heeft, aardig
van gang en ontknooping. Plaudite cives! Maar wie is de eigenlijke auteur? Ik wed
op A e h r e n t h a l .
Voor ons, Nederlanders, heeft dat alles groot belang - finantieel, moreel, politiek,
alles wat men wil, maar daarbij dient men niet te vergeten, dat ook onze zuidelijke
vriend en nabuur een goeden slag geslagen heeft. België is een koloniale staat
geworden, de Congo is geannexeerd - een feit van groote beteekenis voor dat land
en ook wel voor ons zelf, een prachtig succès van den talentvollen diplomaat en
handelsman, die België regeert op een wijze zijn afkomst en verwantschap waardig
Maar zal België in staat zijn deze zware taak te vervullen? Engeland schudt
stiefvaderlijk het hoofd maar koning L e o p o l d , die zijn fraaien Afrikaanschen
naam, P o t a r k o , laat vallen, heeft er wijselijk meer moed op en wat België reeds
gedaan heeft met zijn zwakke krachten geeft recht op de hoop, dat het ook daar met
goede courage wel gaan zal. Welkom dus aan de nieuwe koloniale mogendheid! Zij
heeft hare sporen al half verdiend en is op den goeden weg om verder te komen.
Intusschen heeft de Balkancrisis aan Frankrijk gelegenheid gegeven zijn plaats en
invloed onder de groote mogendheden te bevestigen. Te samen met Engeland en
Rusland - wel geen nieuwe ‘triplice’, maar met de eene mogendheid entente cordiale,
met de andere bondgenootschap - bereidt het de conferentie voor, terwijl Duitschland
zich nog reserveert. Nu het minister P i c h o n mocht gelukken de spanning naar
aanleiding van het incident te Casablanca met Duitschland ontstaan weg te nemen,
heeft hij de verwachtingen niet teleurgesteld waarmede hij voor enkele jaren aan het
hoofd der buitenlandsche politiek begroet werd. Aan het prestige van Frankrijk naar
buiten doen evenwel steeds de binnenlandsche toestanden afbreuk, niet het minst
omdat zij de ongunstige vermoedens blijven wettigen aangaande leger en vloot. En
op den goeden staat van zijn weermacht steunt toch de invloed van een staat, en zijn
gezag bij internationale verwikkelingen.
De toestand van parlement en ministerie is onveranderd. Het laatste staat nog
overeind al hebben de ongeduldigen, die in de couloirs van 't Palais Bourbon al de
kansen van opvolgers berekenden, er heftig storm op geloopen. Door groote
handigheid is evenwel alleen van T h o m s o n het ministerieel leven afgesneden; de
aanvaller was D e l c a s s é de voorganger van P i c h o n , de minister van
buitenlandsche zaken in 't ministerie C o m b e s en dus de collega van P e l l e t a n
den grooten ontredderaar der Fransche
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marine. Het zijn de nawerkingen van diens fouten, welke T h o m s o n wel met goeden
wil maar met onvoldoende kracht trachtte af te wenden, die het materiaal voor den
aanval leverden. De nieuwe titularis bij marine, P i c a r d , vraagt groote credieten
aan om de dokken te herstellen en nieuwe aan te leggen, en toont zijn gezag al
aanstonds door aan deputatiën van werklieden buiten hun chefs om gehoor te
weigeren.
Overigens gaat alles zijn gang als te voren. C l e m e n c e a u blijft spreken van
vijanden ter linkerzijde en handhaving der orde, maar treedt niet krachtig tegen de
socialistische drijvers op. Op congressen in October te Marseille, Toulouse, Dyon
gehouden is de hevigste taal toegejuicht. Het ergste is nog de onrustbarende toeneming
der uitgaven, die in 't budget voor 1909 bijna 4 milliard zullen bedragen: een
toeneming van 77 millioen bij 't vorige budget. Men wil dit vinden op de
successiebelasting, en reeds is een wetsontwerp in de maak waarbij in de rechte lijn
6½ p.c. en buiten verwantschap (en reeds de sous-germains gelden als vreemden)
tot 29 p.c. zal gevorderd worden. Ernstige economen waarschuwen, gelijk zij deden
voor de naasting der Westerspoor, die aan het land 5 milliard moet kosten: d.i. dus
evenveel als in 1871 de oorlogsschatting aan Duitschland.
Een stuk geschiedenis van den laatsten tijd is ons plotseling en bitter teleurstellend
onthuld geworden! Wie onzer herinnert zich niet uit December '99 de aangrijpende
komst van den uitgeweken K r ü g e r hier te lande op het einde van zijn droeven
pelgrimstocht? Nog zien wij, die het mochten bijwonen, de reuzenfiguur van den
ouden President te voorschijn komen uit de deur van de spoorwegcoupé, waarin hij
van Keulen uit de reis had ondernomen naar het oude land, dat eenmaal de Kaap had
gekoloniseerd en... verloren. Nog hooren wij den psalm, waarmede hij plechtig
begroet werd in het Haagsche station. Nog ligt de klank zijner zware stem, nu trillend
van teleurstelling en hoop, dan weder donderend van verontwaardiging, in onze
herinnering. En daar komt nu de Duitsche Keizer bevestigen wat sommigen onzer
reeds wisten of bevroedden, dat hij het geweest was - hij, de man van het beroemde
telegram - die toen geweigerd had gehoor te geven aan het voorstel van Rusland en
Frankrijk, door L e y d s ingeleid en voorbereid met handige voortvarendheid, om
Engeland te helpen dwingen den Boerenkrijg te eindigen. Het is waar, dat de
aanneming van het voorstel bij den onwil van Engeland onvermijdelijk een oorlog
zou hebben veroorzaakt, die de menschheid met vreeselijke rampen zou hebben
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bezocht: ook ons land, dat zich nooit in dezen krijg had kunnen onthouden evenmin
als, zooals onlangs ook al onthuld(?) werd, wanneer de Japansche oorlog naar Europa
was overgesprongen en Duitschland onze havens had aangegrepen om dit aan
Engeland te beletten. Het is waar, dat niet zedelijke verontwaardiging, hoe
gerechtvaardigd ook, maar alleen staatsbelang de drijfveer van politiek kan zijn en
dat ditmaal het staatsbelang en het belang der menschheid hand aan hand gingen. In
zooverre kan men begrijpen, dat keizer W i l h e l m den vrede wilde bewaren en
daaraan de zaak der Boeren, die ook hem persoonlijk aan het hart ging, ten eenenmale
opofferde. Maar zeer doet het te vernemen uit zijn eigen mond, dat hij het was, die
een veldtochtsplan opstelde, ongeveer als het door R o b e r t s uitgevoerde, al deed
hij het wederom om het dreigende oorlogsgevaar, zoo spoedig mogelijk te doen
verdwijnen. Zouden er later geen oogenblikken van berouw zijn opgekomen, toen
hij moest zien, hoe dit plan werd uitgevoerd ? Hoe duizenden mannen, vrouwen en
kinderen werden opgeofferd aan den Moloch des krijgs? Of zou hij zich getroost
hebben met de gedachte, dat in ieder geval millioenen andere mannen, vrouwen en
kinderen behouden waren gebleven? Wie zal het zeggen? Wie kan uitmaken, welk
een strijd in zulke oogenblikken wordt gestreden tusschen persoonlijke gevoelens
en staatkundige eischen? Beklagenswaardig hij, die in zulke oogenblikken tusschen
die beide vuren staat. Laat ons niet oordeelen over de genomen beslissing maar
waardeeren de geestkracht, die noodig was om haar te nemen, ook al doen wij het
met een zucht bij de gedachte aan het recht, dat werd opgeofferd aan de belangen
der menschheid. Of had de keizer beter gedaan den wereldoorlog te ontketenen tegen
den bedrijver van het onrecht?? En deze muis heeft nog een staart voor Duitschland
zelf.... als B ü l o w wil en de Keizer zich schikt!
Van oorlog gesproken, wat zal er zijn van Venezuela? Zullen wij toch nog C a s t r o
aan den tand moeten voelen? Het lijkt er op. Hoe het zij, na de openbaarmaking van
de gewisselde stukken, kan niemand twijfelen aan de vredelievendheid onzer
Regeering, die, zooals wij de vorige maal meenden te mogen verwachten, getoond
heeft, dat zij de diplomatie verstaat - en dat de schreeuwers, die om consuls vragen
in plaats van diplomaten grootelijks ongelijk hebben, hetgeen door al het boven
behandelde bevestigd wordt. De verheffing van den imperialistischen Ta f t tot
president der Vereenigde Staten moge in andere opzichten bevredigen, Curaçao ligt
bedenkelijk goed voor den handel door het kanaal van Panama...
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Onze leestafel.
G e o r g e N y p e l s . Hoe Nederland Ceilon verloor. - 's Gravenhage.
M a r t i n u s N i j h o f f . 1908.
Door bestudeering van de beschikbare bronnen, ook van de ongedrukte in het
Rijksarchief, heeft de heer N y p e l s nagevorscht hoe, zoowel in materieelen als in
diplomatieken zin, Ceilon voor ons verloren ging. Veel daarvan was reeds in de
laatste jaren bekend geworden, maar lang niet alles, en wat er nog ontbrak wordt
door den heer N y p e l s nu op uitstekende wijze aangevuld.
Hebben wij nu de volledige geschiedenis van de geheime afspraken tusschen het
Britsche bewind en Prins W i l l e m V, waarvan de bekende aanschrijvingen uit Kew
de uitvloeisels waren? Neen, want daaraan ontbreekt nog de vóórgeschiedenis. De
Prins kwam den 19n Januari 1795 in Engeland, en de door N. verhaalde historie vangt
aan met G r e n v i l l e 's brief van 1 Februari. Wat is er in den tusschentijd gebeurd?
Ons dunkt, het ligt voor de hand. De Prins, wiens erfstadhouderschap den 13n
September 1788 o.a. door Engeland was gewaarborgd, stelde zich onder Engelsche
bescherming, en trachtte, in de met den Koning en diens raadslieden gevoerde
gesprekken, het daarheen te leiden dat, wanneer hij weder als stadhouder zou kunnen
optreden, de Nederlandsche koloniën inmiddels niet verloren zouden zijn gegaan.
Van die besprekingen, onderstellen wij, zijn de door den heer N. medegedeelde
schifturen het gevolg geweest. Daaruit blijken Engeland's bedoelingen; de
voorwaarden, waarop men geneigd was, den Prins ter wille te zijn. Om Frankrijk te
beletten onze koloniën te nemen, zouden de Engelschen ze bezetten; geschiedde dat
zonder tegenstand, dan zou Engeland, wanneer de Prins in zijne stadhouderlijke
waardigheid hersteld werd, ze teruggeven.
Het belang van den Prins, en dus in zijne oogen het belang des lands, bracht alzoo
mede dat hij de bovenbedoelde aanschrijvingen verzond, waarbij aan de
bewindvoerders der Nederlandsche koloniën werd gelast de Engelsche schepen en
troepen toe te laten en te beschouwen als vrienden en bondgenooten, komende ‘om
te beletten dat de kolonie door de Franschen werde geïnvadeerd.’
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Wanneer onze koloniën zich tegen de ‘invasie’ van de Engelschen verzetten, dan
zouden deze niet tot teruggaaf verplicht zijn; evenmin, wanneer Nederland den
Oranjevorst niet in zijne waardigheden herstelde.
De heer N y p e l s komt tot de slotsom, dat men de houding, door Engeland
aangenomen bij de onderhandelingen, die tot den vrede van Amiëns leidden, in geen
opzicht onrechtmatig kan noemen. Het bedong voor zich het behoud van het veroverde
Ceilon, óók als compensatie van de uitbreiding van Frankrijk's gebied in Europa.
Het eenige, meent de heer N. dat men Engeland kan verwijten, is ‘het den Prins
afhandig maken van de aanschrijving van K e w ’ met de daaraan verbonden lezing
volgens het renversaal (N y p e l s , bl. 15-16). Hij voegt er bij: ‘Maar daar woord en
geest van die stukken geen verplichting tot teruggave bevatten, is daartegen te Amiëns
niet gezondigd; Engeland had, door die op diplomatiek-sluwe wijze verkregen stukken,
geen verplichting tot teruggave, maar wel recht tot het behouden van meer.’
Wij hebben tegen deze beschouwing maar één bezwaar: waar blijkt, dat men den
Prins de aanschrijving heeft ‘afhandig gemaakt’, - dat de Engelsche Regeering hem
te slim is geweest? Ons komt het voor - gelijk wij boven met een enkel woord
uiteenzetten - dat de wenschen van Engeland met die van den Prins overeenstemden;
dat, om met Dr. C o l e n b r a n d e r te spreken (N y p e l s , Inl. bl. 2), de Prins bij het
uitvaardigen van zijn aanschrijvingen bleef in de lijn der stadhouderlijke politiek
van 1788 en zich ‘vanwege Engeland van eene behoorlijke verzekering voor de
toekomst voorzien had.’
De veelvuldig herhaalde legende, dat Engeland, onze koloniën veroverende, ze slechts
in bewaring nam en onder alle omstandigheden verplicht was ze bij het sluiten van
den vrede terug te geven, zal nu, ook tengevolge van N y p e l s ' studiën, eindelijk
wel hebben afgedaan.
Wat Ceilon betreft, de Engelschen zijn daar niet als vrienden ontvangen, de onzen
gaven geen gevolg aan 's Prinsen aanschrijving. Er is maandenlang gevochten, zij
het al dat, gelijk de heer N. aantoont, van Nederlandsche zijde de verdediging weinig
krachtig werd gevoerd, evenmin als de Engelschen den veroveringsarbeid krachtig
doorzetten. Van eenige moreele verplichting tot teruggaaf bij het sluiten van den
vrede kon derhalve geen sprake zijn, gelijk
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reeds in 1796 door den Prins en Zijne gemalin erkend was (N y p e l s , bl. 30-31).
En.... toen de vrede van Amiëns gesloten werd, was er geen stadhouder aan wien,
voorwaardelijk, de teruggaaf beloofd was. Er was een Bataafsche republiek, geheel
onder Franschen invloed, zelfs door Fransche troepen (onder Augereau) bezet.... Ook
van dezen kant beschouwd, kon van eenige verplichting voor Engeland om met de
afspraken van 1795 rekening te houden, geen sprake zijn.
De heer N y p e l s geeft een uitvoerig overzicht van de onderhandelingen, van 1796
tot 1802 ook betreffende Ceilon gevoerd, - eindigende met den vrede van Amiëns.
Ons bestek laat niet toe daarbij stil te staan, hoe belangwekkend het onderwerp ook
zij. Doch uit de geheele geschiedenis van den ondergang der Nederlandsche
heerschappij op Ceilon blijkt, hoe ook voor een land de eisch geldt: ‘eenheid in het
noodige’; de partijschappen, die de oude Republiek ten ondergang voerden, waarbij
de eene partij hulp in het Zuiden, de andere over het Kanaal zocht, zij allereerst zijn
de oorzaak geweest van veel ellende, óok in, en met betrekking tot de koloniën.
E.B.K.
A n d r é d e R i d d e r . Pastoor Hugo Verriest. Biographische studie. L.J.
Ve e n . Amsterdam. De Nederlandsche Boekhandel. Antwerpen.
A n d r é d e R i d d e r is wederom naar Ingoyghem ter literaire bedevaart getogen,
nu niet naar Het Lijsternest waar S t i j n S t r e u v e l s woont, maar naar het groote
witte huis aan den dorpsweg, de pastorie van H u g o Ve r r i e s t . En hoezeer zijn
Leven en Werk van Stijn Streuvels is ingeslagen, zoodat daar nu reeds een 2e druk
van verscheen, deze biographische studie over Ve r r i e s t doet prettiger aan. En dat
niet omdat wij, Nederlanders, den innemenden ‘voordrachtgever’ Ve r r i e s t
persoonlijk leerden bewonderen en liefhebben, maar omdat de studie aan dezen
gewijd klaarder, rustiger is dan de ietwat fanfaronneerende verheerlijking van den
ook hier bewonderden S t i j n S t r e u v e l s . Ongebreidelde bewondering wekt nu
eenmaal tegenkritiek; inzichtige waardeering echter, die grenzen aanwijst, wakkert
sluimerende bewondering aan.
Telkens laat zoo schr. gevoelen dat Ve r r i e s t niet in de eerste plaats is
letterkundige, maar ‘een ideale dilettant, heerlijke fijnproever en hoofsche
vulgarisateur’ van de groote, Vlaamsche letterkunde; en hij laat hem zelf getuigen:
‘ons leven is geene artiesterij
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geweest, geen fijnslijpen in 'n ivoren toren, maar eene volksbeweging, een
Vlaamsch-naar-boven-brengen: de bloei van ons volk’ (bl. 30, 21). En dan zegt de
lezer tot zichzelf dat zoo'n dilettant soms beter letterkundige is dan de letterkundige
van professie, en geniet dubbel van Ve r r i e s t 's proza en gedichten, met welke
laatste hij hier wellicht voor het eerst grondiger kennismaakt.
En als de schrijver zich bijna schaamt voor 'n hardnekkig in hem sluipend
vermoeden - ‘dat juist, waar “pose” beteekent afwijking van de natuur, vervalsching
van de eenvoudigheid, pastoor Ve r r i e s t 's pose geworden is: zijn natuurlijkheid,
zijn eenvoud. Hij heeft ondervonden wat een bijval hij won - vooral in 't stijve,
overbeschaafde Holland - door de spontaneïteit van zijn woord en de frischheid van
zijn houdingloos gebaar, en 't lijkt me alsof hij daarvan een weinig die hoedanigheden
heeft overdreven, ze systematisch onderhouden en zoo van die origineele
natuurlijkheid gemaakt eene soort - ô heel lieve, heel verfijnde, heel aristocratische
aanstellerij, een nieuwe, zeer persoonlijke en bekorende “houding”. 't Gene het
aphorisme van (geloof ik) R e m y d e G o u r m o n t zou bevestigen: “On devient
très vite le comedien de ses premières sincérité's”’ - dan geeft hij zijn lezers het
delicate genot dien eenvoudigen grijsaard volkomen te zuiveren van dat zwarte
vermoeden. Trouwens de schrijver bewondert, trots dit vermoeden, voortdurend den
‘voordrachtgever’, niet minder dan den innigen preeker, of den stormachtigen strijder
voor Vlaanderen.
En dan gevoelt een Hollander wel dat die geheele Vlaamsche beweging meer is
dan een literaire alleen, doch eene, voor een buitenstaander, niet volkomen
begrijpelijke culte, waarbij de literatuur vaak middel is; - doch dit zoo klaar en
duidelijk in te zien dankt hij dan ook aan deze mooie studie.
G.F.H.
M i c h e l d e M o n t a i g n e . Versuche. Erstes Buch. Uebertragen und
eingeleitet von W. Vo l l g r a f f . Berlin. W i g a n d t und G r i e b e n . 1908.
In een klein land als het onze leest bijna ieder beschaafd mensch Fransch, Duitsch
en Engelsch. Daarentegen is in een groot rijk als Duitschland de kennis van een
uitheemsche taal als het Fransch niet veel meer verspreid, dan die b v. van het
Italiaansch of het Noorsch bij ons. Vandaar dat men er in ruimen kring behoefte
gevoelt aan goede vertalingen, want geniale gewrochten van vreemden bodem, boeken
die eeuw in eeuw uit geprezen worden, wil men toch niet enkel bij name kennen.
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Onze landgenoot, die ten gevolge van bijzondere omstandigheden Duitsch en Grieksch
bijna evengoed als zijn moedertaal meester is, heeft thans getoond ook het niet altijd
gemakkelijke Fransch van den ouden M o n t a i g n e onder de knie te hebben. Ik heb
de vertaling op menige plaats met het oorspronkelijke vergeleken en aarzel niet haar
voortreffelijk te noemen. Misschien zal ook menig Hollandsen lezer bij zijne
pogingen, om het eerlijke, wereldberoemde werk van den talentvollen Franschman
te verstaan, van tijd tot tijd niet zonder vrucht den arbeid van Dr. Vo l l g r a f f kunnen
raadplegen. Er wordt studie vereischt om zoo goed den tekst te kunnen lezen als b.v.
onze letterkundige Q u é r i d o dat toont te doen. Het geldt hier een boek, waarvan
een man als R o b e r t F r u i n mij verzekerde, dat het een der weinige was, die hij
altijd weer met hetzelfde genoegen ter hand nam. Ook de talrijke Latijnsche citaten,
waarmede M o n t a i g n e zijne beschouwingen placht op te luisteren, zijn door Dr.
Vo l l g r a f f aan den voet der bladzijden in het Duitsch vertolkt weergegeven. Hier
worden de Essays van M o n t a i g n e in hun vollen omvang voor allen toegankelijk
gemaakt. Het vertaalwerk is van het portret van den Franschman voorzien en zoo
prachtig uitgevoerd, wat papier, druk en band betreft, dat het een sieraad in iedere
boekerij kan zijn.
V.D.W.
Dr. J. Wo l t j e r , Hoogleeraar in de Fac. der letteren en wijsbegeerte. Het
woord, zijn oorsprong en zijne uituitlegging. Rede gehouden bij de
overdracht van het Rectoraat aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op
20 October 1908. J.W.A. v a n S c h a i k , Amsterdam.
Op afdoende wijze wordt door Prof. Wo l t j e r in deze rectorale rede betoogd, dat
zij, die zich in hunne beschouwingen over de taal te veel door het schrift laten leiden,
den natuurlijken, den historischen weg verlaten. Zij beelden zich in, dat zij, wat zij
zeggen, opbouwen uit woorden. Maar niet het losse woord, het woord-als-volzin is
het oudste. Het woord-als-zin heeft zijn oorsprong in de gedachte, doch is niet één
met haar. Bij beiden komen de deelen uit het geheel voort, gaat het algemeene aan
het bizondere vooraf. De gedachte is eerder dan de uit haar losgemaakte voorstelling;
het woord-als-volzin is eerder dan het daaruit afgezonderde woord-als-rededeel. In
het oudste schrift worden de woorden niet onderscheiden. Herlevend taalgevoel
koppelt thans woorden samen, die bij elkaar behooren.
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Gedachte en woord-als-volzin zijn beiden een geheel, dat uiteengelegd wordt in
voorstellingen en afzonderlijke woorden.
Uit het voorafgaande blijkt, dat Wo l t j e r slechts ten deele aan M a x M ü l l e r
gelijk geeft, wanneer deze beweert, dat er géen denken zonder taal mogelijk is. Aan
de gedachte, die in den plastischen vorm der taal ons voor den geest staat, gaat in
den tijd vooraf de onuitgesproken, niet geformuleerde, daarom juist nog niet voltooide
gedachte, voor welke wij de juiste uitdrukking, dikwijls met moeite, zoeken. Uit dat
zoeken blijkt, dat wij de voorstelling of gedachte reeds hebben; zij is de maatstaf,
waarnaar wij de verschillende uitdrukkingen, die ons in het bewustzijn komen, als
wèl of niet geschikt symbool voor de gedachte aanvaarden of verwerpen; wij rusten
niet, voordat wij de juiste formule gevonden hebben en zeggen kunnen: dat is het.
De fout van M a x M ü l l e r is, dat hij bij zijn beschouwing der taal enkel op het
discursorisch, niet op het intuïtief denken let.
De uitlegging van het woord moet gegrond zijn op zijn natuur en zijn oorsprong.
Die natuur bestaat daarin, dat het een woord is als volzin, een organisch geheel,
geenszins een mechanische verbinding van zelfstandige deelen, dat het is uiting,
openbaring van gedachte. Zijn oorsprong vindt het woord in de onbewuste diepten
der ziel, het treedt van daaruit in het bewustzijn en ontplooit in het denken en spreken
zijn inhoud in de afzonderlijke voorstellingen en woorden. De redenaar, die voor
den vuist spreekt, kent niet den oorsprong van zijn woorden; hij heeft eerst besef van
die woorden, als ze voor zijn bewustzijn treden; hoe en vanwaar ze komen, kan hij
niet nagaan; het is een verborgenheid. Wel laat zich geheel in het algemeen zeggen
wat er geschiedt bij het spreken, hoe het geschiedt is een mysterie. Uit den booze is
het dor intellectualisme, dat neiging heeft te ontkennen wat het niet verstaat.
Ziedaar de hoofdinhoud van deze schoone rectorale rede, welks titel niet zou doen
vermoeden, dat zij een doorloopende, echt wijsgeerige critiek is op de methode van
een man, die langen tijd als een zon aan den philologischen hemel van het Leidsche
Athene geschitterd heeft, den wereldberoemden C o b e t . Uitlegging van een tekst
eischt, volgens C o b e t , kennis van woorden, grammatica. Natuurlijk is taalkundige
interpretatie een vereischte, maar zij is, zegt Wo l t j e r , niet voldoende. De
psychologische interpretatie, welke let op den oorsprong van het woord uit den geest
van den schrijver, moet er bij komen, zal men niet aan de letter blijven hangen en
het zichtbare symbool verwarren met het wezen der
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zaak; men verstaat den schrijver niet, wanneer men niet meer leest dan er geschreven
staat. Dit verhindert niet, dat men eerst goed de regels moet kunnen lezen, voor men
tusschen de regels gaat lezen.
In een voortreffelijke noot over een woord, dat slechts éénmaal in de epische
poëzie voorkomt en dat A g a m e m n o n tegen C a l c h a s gebruikt, toont Wo l t j e r
met een voorbeeld aan, hoe eenzijdig de intellectualistische interpretatie van C o b e t
is, volgens welke iedere term één vaste beteekenis heeft.
Wat Wo l t j e r zelf met zijn psychologische interpretatie bedoelt, wordt op
treffende wijze toegelicht door zijne beschouwing over het Onze Vader, verder door
twee voorbeelden, waarvan het eene aan P l a t o , het andere aan J u s t i n u s is
ontleend.
Ik zou op deze schoone rede niets weten aan te merken, wanneer niet naar mijn
inzien wat op bl. 17 geschreven staat, nog eenige nadere uitwerking had vereischt.
Aan de hand van S i g w a r t ontwikkelt Wo l t j e r de stelling, dat aan het bewuste
denken of opzettelijk oordeelen een onbewust denken voorafgaat, waarvan de
resultaten ons onder den vorm van afgewerkte en benoemde voorstellingen,
praedicaten voor onze oordeelen, voor den geest komen te staan. Hoe dit te rijmen
met de leer, dat het denken steeds van het onbepaalde tot het bepaalde, van het
algemeene tot het bizondere voortschrijdt? Hier schijnt het, dat wat wij zeggen
opgebouwd wordt uit woorden. Ik geloof, dat de contradictie slechts schijnbaar is,
en dat ook bij de bewustwording van praedicaten als roos of geel, de zoogenaamde
‘Gesammtvorstellung’ voorafgaat, doch dit had wel mogen worden aangetoond, daar
de overeenstemming met het breede citaat van Sigwart allerminst voor de hand ligt.
Zie over dit onderwerp Verslagen en Mededeelingen der Kon. Akad. van Wet. afd.
Letterk. 2de Reeks, Deel VI, 1876, Vier elementaire vormen van het intellect.
V.D.W.
Vo l k e r . Rijmlooze Verzen. (Naschrift).
In de Leestafel van November werd op pag. 324 het lied van Vo l k e r dat aanvangt
‘Dien ik U toedrink enz.’ door mij beoordeeld als eene niet gelukkig geslaagde
navolging der horatiaansche Sapphische Strofe. De dichter zelf echter wijst mij
schriftelijk er op dat hij dit lied wenscht te zien gelezen naar den rhythmus der
Italiaansche Sapphici:
dien ik. u toedrink enz.

Het is dus niet meer dan behoorlijk dat ik erken Vo l k e r ten
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onrechte van een ‘metrischen horreur’ te hebben beschuldigd. Dat dit mijn plicht is
zal gereedelijk ieder belangstellend lezer toestemmen, die de zestiende ode van het
bundeltje leest. Hier is de klassieke horatiaansche sapphicus toegepast:
Stort met snellen gang over bonte steenen
Immer voort, o beek en vergeet te ruischen
Noch op 't effen pad, noch om hel te toornen
Tegen de rotsen.

en m.i. zal hier niemand den horatiaanschen rhythmus miskennen. Gaat het iederen
lezer evenals mij dan klinkt hem deze cadence zuiverder dan de Italiaansche imitatie.
Maar wellicht is dit bij mij classicistische voorkeur.
K.K.
Droom en Tucht. Rede ter Viering van P o t g i e t e r s eerste Eeuwfeest
voor de Litterarische faculteit der Leidsche Studentenvereeniging
uitgesproken door A l b e r t Ve r w e y . Amsterdam. M a a s en v a n
S u c h t e l e n . 1908.
Het Testament van Potgieter. Gedroomd Paardrijden met Inleiding en
Aanteekeningen ter gelegenheid van P o t g i e t e r s eerste Eeuwfeest
uitgegeven door A l b e r t Ve r w e y . Amsterdam. M a a s en v a n
S u c h t e l e n . 1908.
Niet slechts om het tijdstip waarop zij verschenen zijn behooren deze beide geschriften
bij elkaar, doch tevens omdat zij in eene zelfde studieperiode door den schrijver
geconcipieerd, elk op zijn eigene wijze licht willen werpen op een zelfden karaktertrek
van P o t g i e t e r .
De Rede gaat daartoe uit van hetgeen men dikwijls in P o t g i e t e r s wijze van
doen, spreken en schrijven eene soort van geaffecteerde vormelijkheid heeft genoemd.
Ve r w e y wijst er op hoe bij den dichter dat welbehagen in den vorm zelf leven
wekt, en aan dat leven leiding geeft, hoe de strofenkunst in zijne verzen, de kunst
van het puntige en afgeronde gesprek in zijn proza, kortom hoe het vormvermogen
van Potgieter een van de meest ongeaffecteerde, d.i. een van de meest essentieele
eigenschappen van zijn dichtergeest is geweest. De behoefte om in zeer strengen
vorm zijn rijkdom van aandoeningen en gedachten te breidelen neemt toe met de
toeneming zijner steeds machtiger zeggenskracht. P o t g i e t e r wiens eigenlijke
leven - immers hij was dichter - een Droom was, heeft aan dien droom gedaante
gegeven door zijn onverbiddelijke Tucht.
Zonder twijfel zal A l b e r t Ve r w e y erkennen dat deze for-
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muleering van den dichterlijken arbeid (poëtische visie ter eene en volkomenheid
van den vorm ter andere zijde) niet uitsluitend op P o t g i e t e r toepasselijk is. Ook
zal hij niet loochenen dat de Tucht op meer plaatsen dan wij om de wille van den
vereerden dichter zouden wenschen de teekenen harer knellende banden in
P o t g i e t e r s poezie heeft achtergelaten. Maar het is een gelukkige greep van
Ve r w e y geweest de beide grondgedachten van dit dichterleven, Droom en Tucht,
in hare samenwerking aan te wijzen in het ‘Gedroomd paardrijden.’
De geschiedenis van de ‘Nalatenschap van den Landjonker’ wordt daartoe,
vluchtiger in de Rede, en uitvoerig gedocumenteerd in de Inleiding, nagegaan. Deze
Inleiding is belangrijk en voor de vrienden van de ‘Nalatenschap’ kostbaar. Men
vindt er niet slechts duidelijk den weg aangegeven waarlangs de fantasie van 1834
is geworden het Testament van den Dichter, en de liefdedroom van den Landjonker
het diepere Liefdesideaal van zijnen schepper, maar in een zorgvuldige samenlezing
van P o t g i e t e r s brieven en aanteekeningen vult hier Ve r w e y ook zijne biografie
van den Dichter op welkome wijze aan: wat de beteekenis van den omgang met
B u s k e n H u e t voor zijnen arbeid en zijn vriendschap is geweest, en welke de
omstandigheden waren, die het breede visioen van ‘Gedroomd Paardrijden’ in zijn
uiterst streng gebouwde strofensysteem (naast Florence in P o t g i e t e r s werk het
meest volkomen voorbeeld van hartstocht gekluisterd in groote kunst) leven schonken,
wordt in de Inleiding duidelijk aangetoond, en in de letterkundige en historische
Aanteekeningen (al hadden die door eenige bekorting niet geleden) toegelicht. Er is
geen twijfel aan of Ve r w e y heeft door dezen arbeid P o t g i e t e r s laatste gedicht
toegankelijker gemaakt voor velen.
K.K.
S c h o p e n h a u e r . Parerga en Paralipomena (vertalingen en uitlaatsels).
Vertaald en van inleiding en aanteekeningen voorzien door 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 . Amsterdam, Em. Q u é r i d o , 1908.
In de wereld der vertalingen gebeuren vreemde dingen. Men zou zoo zeggen: wie in
S c h o p e n h a u e r belangstelt, verstaat wel Duitsch. Toch is de uitgever Q u é r i d o
van plan op dit eerste lijvige deel de Holl. vertaling van de overige geschriften van
den beroemden Duitscher te doen volgen. Dr. v d.B.v.E. meent kennelijk, dat die
onderneming den uitgever geen windeieren zal bezorgen (zie biz. XIII). Ik begrijp,
dat iemand, die
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reeds een goeden stijl schrijft, dien nog meer volmaken wil door zijne krachten aan
een zoo schitterend voorbeeld als S c h o p e n h a u e r te beproeven. De vertaling is
in den regel uitstekend. Opmerking verdient, dat de Heer v a n d e n B e r g h , als
ware hij volbloed antirevolutionnair, ‘gelijke eere’ enz schrijft.
V.D.W.
Prof. Dr. I s . v a n D i j k . Stijl. Leiden. B r i l l . 1908.
De kapitale rede over ‘Stijl,’ waarop de Gron. hoogleeraar de leden van Leidsch
Letterkunde heeft onthaald, is thans afzonderlijk verschenen. Achter dat stuk schuilt
heel wat studie, gezond verstand, goede smaak en zin voor het komieke. Met een
vroolijke handbeweging wordt de zotheid van sommige zelfbewonderaars aan de
kaak gesteld. De beschrijvende kunst van v a n D e y s s e l wordt om dezelfde
psychologische redenen afgekeurd als door schrijver dezes hier ter plaatse aan
niemand minder dan L e s s i n g indertijd werden ontleend. Op fijne wijze wordt
aangetoond dat er voor de schepping van poëzie als b.v. die van S h a k e s p e a r e
ook o.a. een zekere mate van blijmoedigheid wordt vereischt, welke thans bij de
jongeren maar al te vaak ontbreekt. Aan de verdienste der mannen van '80 laat v a n
D i j k alle recht wedervaren, maar hij bewijst hun, dat zij nog veel mooier zouden
schrijven, indien zij eens besluiten konden de studiën over letterkunde van den ouden
V i n e t te lezen.
V.D.W.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende boekwerken:
Dr. J. R i e m e n s J r . De wereldraadsels opgelost ? E r n s t H a e c k e l s
wereldbeschouwing. Levensvragen II 10 Baarn. Hollandiadrukkerlj 1908.
Is.Z e e h a n d e l a a r J b z . Het spiritisme en zijn gevaren. (Levensvragen III
1). Baarn. Hollandia Drukkerij.
Lotus Serie 1. 3 Verloren kennis weergevonden. 4 Een sleutel tot moderne
raadselen door Een Leerling. Baarn. Hollandia Drukkerij.
Vereeniging tot weder-uitgave van mystieke geschriften. I. Het boekje van het
volkomen leven. Utrecht. P. den Boer. 1908. (Vertaling van het door L u t h e r
uitgegeven geschrift Eine theologia Teutsch).
Het Gulden Boek voor de tuberculeuse kinderen. Omslag en bandversiering
van J.B. H e u k e l o m . Typografische verzorging van J.G. Ve l d h e e r . Uitgave
v.d. Vereeniging tot bestrijding der tuberculose te Botterdam bij W.L. en J.
Brusse. MCMVIII.
W.B. Onder leiding van L. S i m o n s . A l e x a n d e r K j e l l a n d . Fortuna. Een
roman uit het Noorsch (voortzetting van ‘Vergif’) vert. door M a r g .
M e y b o o m . Maatij. Goede en Goedkoope Lectuur. Amsterdam.
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